1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Страховик - Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком», створене
відповідно до чинного законодавства України для здійснення страхової діяльності.
1.2. Страхувальник - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, в тому числі, зареєстровані як
суб'єкт підприємницької діяльності, які на підставі цих Правил уклали із Страховиком Договір
страхування або є Страхувальниками відповідно до законодавства України.
1.3. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно з
якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхового відшкодування Третій особі або її спадкоємцю (спадкоємцям) за шкоду, яка
була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну цієї Третьої особи особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок авіаційної події (авіаційної пригоди) під
час експлуатації вказаного в Договорі страхування повітряного транспорту, а Страхувальник
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови
Договору.
1.4. Правила - «Правила добровільного страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)» Приватного акціонерного товариства
страхова компанія «Теком».
1.5. Експлуатант - юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована як
суб'єкт підприємницької діяльності, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації
повітряних суден.
1.6. Особи, цивільна відповідальність якої застрахована (додатково застрахована особа) –
власник повітряного судна, авіаперевізник або інша особа, на яку згідно з
міжнародним/українським законодавством, може бути покладена відповідальність за заподіяну
шкоду та обов’язок з відшкодування завданої шкоди при експлуатації повітряних суден, при
здійсненні повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів та пошти або при виконанні
авіаційних робіт.
1.7. Повітряне судно (ПС) - апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з
повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, у тому числі
пасажирські та транспорті літаки і гелікоптери, літальні апарати спеціального призначення, а
також планери, дельтапланери, дирижаблі, повітряні кулі, тощо.
1.8. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов страхування,
зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
1.9. Страхова премія (платіж, внесок) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний
внести Страховику згідно з Договором страхування.
1.10. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах
страхової суми за Договором страхування при настанні страхового випадку, та яка може
складати всю страхову суму або її частину.
1.11. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
1.12. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування, яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
1.13. Треті особи – будь яка юридична або фізична особа (крім Страховика, Страхувальника,
Експлуатанта ПС та їх уповноважених представників), яка перебуває зі Страхувальником у
цивільно-правових (договірних) відносинах (пасажири, вантажовласники) або не перебувають
із Страхувальником у договірних відносинах, та яким була заподіяна шкода при експлуатації
повітряного судна, під час здійснення повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та
пошти або при виконанні авіаційних робіт.
1.14. Пасажир - фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника
відповідно до договору повітряного перевезення (квиток, електронний квиток, тощо), крім
членів екіпажу та кабінного екіпажу. Якщо такий договір відсутній, то пасажиром вважається
будь-яка фізична особа, яка знаходиться на борту повітряного судна на законних підставах з
метою польоту на повітряному судну, якщо інше не передбачено Договором страхування.
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1.15. Вантажовласник (відправник вантажу або вантажоодержувач) – фізична або
юридична особа, перед якою Страхувальник має зобов’язання за договором повітряного
перевезення вантажу або пошти. Якщо такий договір відсутній, вантажовласником вважається
фізична або юридична особа, майно якої знаходиться на борту повітряного судна на законних
підставах, завантажується в повітряне судно або вивантажується з нього, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
1.16. Вантаж – будь-які предмети та товари, включаючи предмети, які використовуються для
упаковки чи збереження товарів, по відношенню до яких перевізник укладає Договір на
перевезення, за винятком контейнерів та іншого обладнання, що належить перевізнику чи
орендоване ним, а також живих тварин.
1.17. Тілесні ушкодження - поранення, травма, каліцтво, інвалідність.
1.18. Пошкодження власності – пошкодження, втрата, зіпсування або загибель майна будьякого Пасажира (за винятком Багажу) та/або Вантажу.
1.19. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством,
яка відбулась під час дії Договору страхування і документально підтверджена, і з настанням
якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового
відшкодування).
1.20. Авіаційна подія – подія пов’язана з використанням ПС, яка відбулася в період часу, коли
будь-яка особа піднімалася на борт ПС з наміром здійснити політ, до моменту, поки всі особи,
що перебували на борту ПС не покинуть ПС і під час якої будь-яка особа отримає тілесні
ушкодження зі смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження або ПС зазнає
пошкодження чи руйнування конструкції.
1.21. Стандартне страхове покриття - відповідальність Страховика по страхових випадках,
що відбулися під час виконання застрахованим ПС польотів по маршрутах, дозволених для
транспортування пасажирів, вантажів, пошти та багажу відповідно з призначенням (характером
використання) ПС, яке вказано в заяві, і виключає відповідальність за військові та пов’язані
ризики, як це зазначено в Положенні AVN.48B і ризики авіаційного радіоактивного
забруднення, як це зазначено в Положенні AVN.38А.
Стандартне страхове покриття розповсюджується також на час транспортування ПС на
ремонтне підприємство або перегін на аеродром базування, за згодою Страховика і за умов
дотримання Страхувальником вимог "Керівництва по льотній експлуатації" (КЛЕ).
1.22. Додаткове страхове покриття - відповідальність Страховика по страхових випадках, що
відбулися під час виконання застрахованим ПС польотів за спеціальними програмами, в тому
числі: польотів для випробувань, встановлення рекордів, демонстрації авіаційної техніки,
учбових польотів, для патрулювання, боротьби з пожежами, розпилення та інших польотів, що
мають підвищений ризик.
1.23. Спеціальне страхове покриття - Страховик надає від ризиків, виключених положеннями
AVN.48B та AVN.38А, тільки в додаток до стандартного страхового покриття. Надання
спеціального страхового покриття підтверджується записом в умовах страхування Договору
страхування.
1.24. Компетентні органи – державні органи, до компетенції яких належить ліквідація
наслідків подій, визначення причин та обставин їхнього настання, визначення наслідків, а
також надання офіційних роз’яснень з питань, що пов’язані з обставинами настання подій.
1.25. Вимога – претензія або позов, що подається Третьою особою з метою відшкодування
Страхувальником завданої їй шкоди.
1.26. Позов – заява Третьої особи, подана до суду, про відшкодування завданої їй шкоди
внаслідок будь-якої дії або бездіяльності Страхувальника.
1.27. Претензія – письмова вимога Третьої особи до Страхувальника, складена відповідно до
вимог чинного законодавства, про відшкодування шкоди, заподіяної її майну та/або здоров’ю та
життю внаслідок будь-якої дії або бездіяльності Страхувальника.
1.28. Зникнення повітряного судна безвісти – ситуація, коли повітряне судно, яке виконувало
плановий політ, не прибуло до
пункту призначення і заходи з його розшуку
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протягом
60 (шістдесяти) діб не дали результатів, або коли його розшук офіційно припинено до
закінчення зазначеного терміну. Датою зникнення ПС безвісти вважається дата та час
останнього сеансу зв’язку з ПС або дата, на яку місцезнаходження ПС ще було відомо.
1.29. Терористичний акт – застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які
створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи
настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської
безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення,
або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної
влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями
громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних,
релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з
тією самою метою.
1.30. Обставини, що мають істотне значення для оцінки/зміни страхового ризику –
обставини, які мають значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і
розміру можливих збитків від його настання, і які б могли – якщо б про них знав Страховик на
момент укладання Договору страхування та/або протягом дії Договору – вплинути на рішення
Страховика про укладання, дострокове припинення чи на надання тих чи інших умов по
Договору страхування. У випадках, коли Страхувальник сумнівається, чи ті чи інші
обставинами є суттєвими для оцінки/зміни страхового ризику, він має повідомити про такі
обставини Страховику у письмовій формі згідно з Правилами і Договором страхування.
1.31. Керівництво по льотній експлуатації – перелік довідкових матеріалів та інструкцій для
забезпечення безпечної експлуатації ПС. До його змісту входить перелік інструкцій і
специфічних для ПС даних, а саме: мінімальна швидкість польоту, максимальний кут атаки,
максимальна злітна вага, мінімальна кількість членів екіпажу, тощо.
1.32. Географічні межі дії Договору – вказані в Договорі страхування межі експлуатації ПС.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі цих Правил Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком»
укладає Договори добровільного страхування відповідальності власників повітряного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (далі по тексту - Договір або Договір
страхування) з юридичними особами та дієздатними фізичними особами.
2.2. Згідно цих Правил та умов Договору страхування, Страховик зобов'язується відшкодувати
шкоду, заподіяну Страхувальником або іншою особою, відповідальність якої застрахована,
життю, здоров’ю, працездатності та/або майну Третіх осіб, в період дії Договору страхування в
межах страхових сум, що вказані в Договорі страхування.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з
відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою, цивільна
відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб,
включаючи власників вантажу та багажу (вантажобагажу), під час експлуатації повітряного
транспортного засобу (ПС) та здійснення перевезень чи транспортного експедирування
вантажу.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховими ризиками згідно даних Правил є :
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4.1.1. ушкодження третіх осіб (у тому числі, пасажирів) та заподіяння шкоди (втрату,
пошкодження, зіпсування) вантажу, пошти та багажу, що відбулися при стандартному
страховому покриті;
4.1.2. ушкодження третіх осіб (у тому числі, пасажирів) та заподіяння шкоди (втрату,
пошкодження, зіпсування) вантажу, пошти та багажу, що відбулись при додатковому
страховому покриті;
4.1.3. ушкодження третіх осіб (у тому числі, пасажирів) та заподіяння шкоди (втрату,
пошкодження, зіпсування) вантажу, пошти та багажу, що відбулися при спеціальному
страховому покритті і які підтверджуються записом в особливих умовах Договору страхування.
4.2. Страховими випадками за даними Правилами є події, внаслідок яких заподіяна шкода або
завдано збиток Третім особам під час експлуатації забезпеченого ПС і внаслідок яких настає
цивільна відповідальність Страхувальника (включаючи відповідальність перевізника), а саме:
4.2.1. Відповідальність перед третіми особами (крім відповідальності перед пасажирами і за
вантаж).
За цим випадком Страховик відшкодовує Третій особі (або Страхувальнику) збитки, що
виникли внаслідок тілесних ушкоджень та/або пошкодження майна Третіх осіб, заподіяні
застрахованим ПС або будь якою особою, яка знаходилась на борту чи предметом, що
випав/відокремився з/від ПС, в період дії Договору страхування.
4.2.2. Відповідальність перед пасажирами.
За цим випадком Страховик відшкодовує Третій особі (або Страхувальнику) збиток, що
виник внаслідок отримання тілесних ушкоджень та/або пошкодження власності будь-якого
пасажиру під час посадки, знаходження на борту і при виході з застрахованого ПС, що трапився
в період дії Договору страхування.
4.2.3. Відповідальність за вантаж та багаж.
За цим випадком Страховик відшкодовує Третій особі (або Страхувальнику) збиток, що
виник внаслідок пошкодження майна Третьої особи під час офіційного перебування вантажу та
багажу на ПС чи під час завантаження (розвантаження) на ПС, в період дії Договору
страхування.
4.3. Серія вимог, претензій (позовних заяв та рішень суду за ними) за збитки, заподіяні однією
причиною, обставиною, шкідливим впливом (короткочасним або тривалим), будуть
розглядатися в рамках одного страхового випадку. При цьому, якщо збитки заподіяно у різний
час, але між ними існує причинний зв'язок, вимоги щодо відшкодування таких збитків будуть
розглядатися в рамках одного страхового випадку.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Страхове відшкодування не виплачується, якщо подія з застрахованим ПС відбулась в
період, коли ПС:
5.1.1. використовується в будь - яких протиправних цілях або з метою, що заборонена
законодавством, або не по призначенню, вказаному в Договорі страхування;
5.1.2. знаходиться поза географічними межами, вказаними в Договорі страхування, якщо тільки
це не було викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор);
5.1.3. пілотується іншими особами, ніж пілотами, які сертифіковані на пілотування такого ПС, і
допущені до виконання польотів згідно з діючими державними/міжнародними стандартами і
процедурами за винятком випадків, коли ПС знаходиться на землі в управлінні технічного
персоналу, який має право здійснювати таке управління в ході виконання своїх службових
обов’язків;
5.1.4. здійснює зліт чи посадку або спробу зльоту/посадки в місцях/аеродромах, що не
відповідають вимогам щодо цього типу ПС та не відповідає вимогам Керівництва по льотній
експлуатації, якщо це не викликано обставинами непереборної сили (форс-мажор);
5.1.5. транспортується за допомогою будь-яких транспортних засобів, за винятком
транспортування після пошкодження внаслідок настання страхового випадку або буксирування
ПС спеціально призначеним для цього буксиром в межах аеропорту (аеродрому);
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5.1.6. перевантажено - загальна кількість пасажирів, вага вантажу, що перевозяться ПС,
перевищують максимальну пасажиромісткість та максимальну вагопід’ємність, що зазначені у
сертифікаті льотної придатності граничних норм завантаження ПС, а також якщо
було
5.1.7. порушено порядок розміщення вантажу або пасажирів (порушення центрівки
(неприпустимих відхилень центра ваги ПС)).
5.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховий захист не діє:
5.2.1. по відношенню до будь-якої відповідальності, яку взяв на себе Страхувальник, чи прав,
які він передав по будь-яких угодах (крім угод, якими є пасажирський квиток або багажний
чек), крім випадків і в таких межах, коли відповідальність Страхувальника настає і без його
участі в цих угодах;
5.2.2. по відношенню до будь-яких збитків, шкоди або відповідальності прямо чи
опосередковано завданих або збільшених дією іонізуючого випромінювання чи радіоактивним
зараженням.
5.3. Страхуванням не покриваються ніякі збитки і Страховик не розглядає претензії, внаслідок
ризиків, виключених положеннями AVN.38А та AVN.48B.
5.4. Якщо по Договору страхування Страховик надає спеціальне страхове покриття, винятки
пункту 5.3. Правил не діють.
5.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, по страховому випадку, передбаченому
п. 4.2.1 Правил, страховий захист не розповсюджується та Страховик не несе ніяких обов’язків
за:
5.5.1. тілесні ушкодження та/або пошкодження власності, завдані будь-якому працівнику
Страхувальника, у тому числі працюючому за наймом, партнеру Страхувальника, в період
виконання ними своїх службових обов’язків чи обов’язків по відношенню до Страхувальника;
5.5.2. тілесні ушкодження та/або пошкодження власності, завдані будь-якому учаснику польоту,
члену екіпажу або команди, при виконанні ними своїх службових обов’язків по управлінню ПС
чи по його обслуговуванню;
5.5.3. тілесні ушкодження та/або пошкодження власності, завдані будь-якому пасажиру під час
посадки в ПС, при знаходженні на його борту і при виході з ПС;
5.5.4. пошкодження власності, будь-якого майна, що належить Страхувальнику чи знаходиться
на його відповідальності, зберіганні, в його управлінні і розпорядженні по будь-якому
договору;
5.5.5. відповідальність, яка виключається Положенням AVN.46B “Про виключення шуму,
забруднення та інших небезпек”.
Ніякі положення цього пункту не відміняють і не можуть бути використані замість положень
п.5.2.2. розділу 5 Правил.
5.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, по страховому випадку, передбаченому
п. 4.2.2 Правил, в будь-якому випадку Страховик не відшкодовує збитки, пов’язані з:
5.6.1. отриманням тілесних ушкоджень та/або пошкодженням власності, завданих будь-якому
працівнику Страхувальника, у тому числі працюючому за наймом, партнеру Страхувальника, в
період виконання ними своїх службових обов’язків чи обов’язків по відношенню до
Страхувальника;
5.6.2. отриманням тілесних ушкоджень та/або пошкодженням власності, завданих будь-якому
члену екіпажу або команди, технічному персоналу, виконуючим свої службові обов’язки по
управлінню ПС чи його обслуговуванню.
5.7. Якщо інше не передбачено Договором страхування, по страховому випадку,
передбаченому п. 4.2.3 Правил, в будь-якому випадку Страховик не відшкодовує вимоги,
пов’язані з:
5.7.1. пошкодженням власності будь-якого Пасажира;
5.7.2. загибеллю або пошкодженням вантажу через вплив температури, вологості та особових
властивостей і природних якостей вантажу (усушка, утруска, загнивання, висихання,
намокання, гниття, самозаймання і т.і.);
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5.7.3. недостачею вантажу при цілісності зовнішньої упаковки;
5.7.4. загибеллю або пошкодженням вантажу черв’яками, гризунами, комахами та будь-якими
іншими шкідниками;
5.7.5. загибеллю або пошкодженням вантажу при доставці до місця завантаження в ПС і після
розвантаження його з ПС;
5.7.6. загибеллю або пошкодженням вантажу та багажу внаслідок притаманного їм дефекту чи
вад, а також спричинені неправильним пакуванням будь-якою особою, крім перевізника та його
службовців чи агентів;
5.7.7. падінням цін на вантаж, що перевозиться ПС.
5.8. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховиком також не покриваються
та не відшкодовуються:
5.8.1. будь-які збитки та відповідальність внаслідок грубої недбалості/необережності,
навмисних чи зло навмисних дій Страхувальника, його службовців чи будь-яких осіб, що діють
за дорученням Страхувальника та з його відому, порушення ними правил навігації, вимог
безпеки польотів та не дотримання встановлених стандартів і процедур пілотування, технічної
експлуатації та обслуговування ПС, недбалого виконання вимог з безпеки польотів та вимог
правил пожежної безпеки, зберігання та перевезення вогненебезпечних та вибухових речовин;
5.8.2. будь-які збитки, що були спричинені системам зв'язку радіохвильовими перешкодами,
якої б то не було природи;
5.8.3. претензії, які прямо або опосередковано виникли внаслідок впливу:
шуму, вібрації, звукового удару і явищ, пов'язаних з ними;
забруднення або зараження будь-якого виду;
електричних або електромагнітних перешкод.
5.8.4. моральна шкода завдана Третій особі, непрямі збитки Страхувальника, а також Третіх осіб
(втрачена вигода/прибуток, пеня, збитки внаслідок порушення строків доставки, простою
повітряного судна, порушення/припинення дії договору перевезення, договірні та інші
неустойки, штрафи, тощо).
5.9. Умовами Договору страхування можуть бути зазначені інші виключення із страхових
випадків, що не суперечать чинному законодавству України.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
6.1. Страхова сума (Ліміт відповідальності) по Договору страхування - це грошова сума, в
межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату
страхового відшкодування Третім особам при настанні страхового випадку. Страхова сума
встановлюється у Договорі страхування за згодою сторін.
6.2. Ліміт відповідальності, вказаний у Договорі страхування, є граничною сумою виплати
страхового відшкодування по кожному страховому випадку або по групі страхових випадків.
Виплати страхового відшкодування по одному страховому випадку не можуть перевищити
величину загального ліміту відповідальності.
6.3. В Договорі
страхування,
за
згодою
Сторін, може
встановлюватися
ліміт
відповідальності на окремі види ризиків, тобто максимальна сума страхового відшкодування по
одній страховій події.
6.4. Страховик за укладеним Договором страхування несе відповідальність лише в межах тих
страхових сум (Лімітів відшкодування), які зазначені в Договорі, незалежно від кількості осіб,
які можуть пред’явити вимоги про відшкодування шкоди, кількості додатково застрахованих
осіб, кількості або сум вимог про відшкодування шкоди, пред’явлених за Договором.
6.5. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна).
6.5.1. При встановленні умовної франшизи, Страховик звільняється від відповідальності за
збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу. Якщо збиток перевищує умовну франшизу –
відповідальність Страховика визначається розміром збитку.
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6.5.2. У разі безумовної франшизи, відповідальність Страховика визначається розміром збитку
за вирахуванням франшизи.
6.6. Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування у відсотках
від страхової суми або в абсолютному розмірі.
6.7. Страховик несе відповідальність по Договору страхування в розмірі прямого дійсного
збитку, але не вище обумовленої в Договорі страхування страхової суми.
6.8. У випадку виплати страхового відшкодування, Страховик продовжує нести
відповідальність до кінця строку дії Договору в межах різниці між відповідною страховою
сумою, обумовленою Договором, і сумою виплат страхових відшкодувань по цьому Договору,
якщо інше не передбачене Договором страхування.
6.9. Якщо страхове відшкодування по Договору виплачено в розмірі страхової суми, то Договір
страхування припиняє свою дію з моменту повного розрахунку. В цьому випадку, за згодою
Сторін, може укладатися новий Договір страхування.
7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ
7.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
7.2. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період
страхування. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків і наведені в Додатку № 3 до цих Правил.
7.3. Якщо Договір страхування укладається строком на 1 (один) рік, то страхова премія може
сплачуватись як одноразовим платежем, так і кількома платежами, обумовлених Договором
страхування. При цьому, перша частина страхової премії сплачується у розмірах не менше, ніж
25% від річної страхової премії, якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.4. У випадку укладання Договору страхування на строк, менший за 1 (один) рік, страхова
премія, яка належить до сплати, розраховується по Таблиці короткостроковості, наведеної у
Додатку №3 до цих Правил.
7.5. При страхуванні на строк менший за 90 (дев’яносто) днів, страхова премія сплачується
одним платежем, якщо інше не обумовлено у Договорі страхування.
7.6. Страховий платіж вважається сплаченим після зарахування суми страхового платежу на
поточний рахунок Страховика, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
7.7. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право вносити
платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно
конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним
законодавством України. 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.
7.8. Страхувальник зобов’язаний зберігати документи, які підтверджують оплату страхової
премії (страхових внесків) і пред’являти їх на вимогу Страховика.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Договір страхування укладається відповідно до Правил страхування на строк до 1 (одного)
року, якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.2. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову Заяву на
страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти Договір страхування. При цьому, Страховик вправі вимагати від Страхувальника
надання іншої додаткової інформації та документів, не зазначених у Заяві на страхування, але
необхідних для оцінки ступеню ризику при укладанні Договору страхування.
8.3. Подання Страхувальником Заяви на страхування не зобов'язує Страховика та
Страхувальника укласти Договір страхування.
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8.4. При укладанні Договору страхування, Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика
про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки ступеню ризику, та/або,
що можуть вплинути на зміну ступеню ризику, визначення ймовірності настання страхового
випадку, та розміру можливих збитків. Обставинами, які мають суттєве значення, є ті, які в
змозі вплинути на рішення Страховика при укладанні Договору страхування взагалі або на
вибір умов страхування.
8.5. Після укладення Договору страхування Заява на страхування стає невід'ємною частиною
Договору страхування.
8.6. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих у Заяві на страхування
відомостей.
8.7. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
8.8. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.9. Днем сплати страхового платежу вважається:
8.9.1. при безготівковому розрахунку - день надходження грошових коштів на поточний
рахунок Страховика;
8.9.2. при готівковому розрахунку - день сплати готівкою в касу Страховика.
8.10. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку якщо одноразовий
(черговий) страховий платіж було сплачено не повністю згідно з Договором страхування,
виплата страхового відшкодування здійснюється пропорційно відношенню сплаченої частини
страхового платежу та страхового платежу, що мав бути сплачений на умовах Договору
страхування.
8.11. Дія Договору страхування закінчується о 24.00 годині дня, вказаного в Договорі
страхування як останній день дії Договору, якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.12. Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою Сторін,
шляхом підписання додаткової угоди до Договору страхування, що з моменту підписання стає
його невід’ємною частиною.
8.13. Договори страхування діють на території України або за її межами в географічних межах
дії Договору, які вказані у останньому як місце дії Договору страхування або територія
страхового захисту, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
9. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Дія Договору страхування припиняється та Договір втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
9.1.1. закінчення строку дії Договору ;
9.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
9.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При
цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо черговий страховий платіж
не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня
пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;
9.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної особи
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про
страхування»;
9.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
9.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
9.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
9.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника
або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
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9.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повідомити іншу не пізніш, як за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
9.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору,
з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
9.5. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
9.6. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
9.7. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних
виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим Договором страхування.
9.8. Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави припинення дії Договору
страхування, якщо це не суперечить законодавству України.
9.9. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій
формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
10. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України.
10.2. Відповідно до Закону України „Про страхування”, Договір страхування визнається
недійсним і не підлягає виконанню також у разі:
10.2.1. якщо його укладено після страхового випадку;
10.2.2. якщо предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі
судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
10.3. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
11.1. Страховик зобов’язаний:
11.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
11.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення
виплати страхового відшкодування;
11.1.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або
законом;
11.1.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
11.1.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик,
або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
11.1.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом;
11.1.7. повідомити Страхувальника у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування у строк, передбачений Договором страхування з обґрунтуванням причин
відмови.
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11.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
11.3. Страхувальник зобов’язаний:
11.3.1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірі, встановленому Договором страхування;
11.3.2. при укладанні Договору страхування та протягом його дії надавати інформацію
Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику у строк до 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Страхувальником такої
інформації, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, і надалі письмово
інформувати його протягом 1 (однієї) доби про будь-яку зміну страхового ризику (наприклад,
про продаж або передачу повітряного судна в оренду, зміну реєстраційного номера, зміна
географії польотів, умов експлуатації повітряного судна, перехід права власності на ПС,
передача ПС в оренду, під заставу, зміну експлуатанта повітряного судна, про відхилення від
зазначеного у Договорі маршруту слідування, про вихід за місце (межі) дії Договору, внесення
змін у конструкцію ПС, зміна або обмеження сертифікату льотної придатності, зняття або
внесення ПС в Державний Реєстр, про переобладнання ПС, про початок та закінчення
періодичного та оперативного обслуговування ПС, тощо). Ніякі збитки, що сталися внаслідок
зміни характеру ризиків, не розглядаються і не відшкодовуються, якщо ці зміни не були
прийняті Страховиком;
11.3.3. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні Договори
страхування щодо цього предмета Договору;
11.3.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
11.3.5. вживати всі можливі заходи, що дозволяють забезпечувати/гаратувати:
11.3.5.1. дотримання та виконання правил навігації, розпоряджень і вимог уповноважених
компетентних органів щодо безпеки польотів, правил експлуатації і технічного обслуговування
ПС усім льотно-технічним та обслуговуючим персоналом;
11.3.5.2. наявність для застрахованого ПС діючого сертифіката льотної здатності або іншого
дозволу на польоти, виданих компетентними органами, та повну придатність ПС до польоту
перед початком кожного польоту;
11.3.5.3. належне і своєчасне заповнення бортового журналу, польотної документації та інших
документів відповідно до діючих правил і надання зазначених документів на першу вимогу
Страховику або його представнику.
11.3.6. здійснювати завжди необхідний догляд/вживати заходів для того, щоб всі установки,
машини, механізми, пристрої і засоби, що застосовуються при експлуатації застрахованих ПС,
знаходилися в справному стані і були придатними для використання з тією метою, для якої
вони призначені, а також слідкувати за тим, щоб проводилися і забезпечувалися всі необхідні
заходи безпеки і обережності для запобігання авіаційних подій і нещасних випадків;
11.3.7. сприяти розслідуванню представниками Страховика обставин страхового випадку та
ознайомленню їх з матеріалами (виписками) комісії з розслідування її обставин;
11.3.8. не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має вплив
на ступінь страхового ризику, а в разі їх виникнення, вживати всіх заходів щодо усунення таких
факторів, якщо інше не передбачено Договором страхування;
11.3.9. надати Страховику всю наявну інформацію та документи, які дозволяють встановити
причини, обставини та можливі наслідки спричинення шкоди Третім особам, в тому числі за
додатковими запитами Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
11.3.10. надати Страховику всі документи, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір збитків;
11.3.11. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе зобов’язань щодо
добровільного відшкодування Третім особам нанесених їм збитків, не визнавати повністю або
частково свою відповідальність, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
11.3.12. для забезпечення реалізації Страховиком права на регресний позов до особи,
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відповідальної за завданий збиток, якщо є підстави припускати, що в настанні збитків винна
інша особа, Страхувальник зобов’язаний: передати Страховику всю інформацію та документи,
необхідні для реалізації останнім права регресу; не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на
відмову (часткову відмову) від права вимоги по відшкодуванню збитків особою,
відповідальною за їхнє заподіяння (в тому числі, вчиняти дії (укладати правочини (угоди) з
відповідальною особою тощо), спрямовані на прощення всього або частини боргу), а також не
вчиняти будь-яких дій, які перешкоджають реалізації Страховиком права регресу;
11.3.13. повідомити Страховика про будь-які суми, одержані Страхувальником від інших осіб в
рахунок відшкодування збитку внаслідок настання страхового випадку;
11.3.14. повідомляти Страховика про будь-які можливі судові переслідування або пред’явлені
звинувачення;
11.3.15. негайно відправити на адресу Страховика копії письмових вимог, у тому числі,
претензій, листів, судових процесуальних документів, позовів, виклику в суд, повідомлень,
судових повісток або інших документів, отриманих у зв’язку із заподіяною шкодою, якщо це
передбачено умовами Договору страхування;
11.3.16. при розгляді обставин, пов’язаних зі страховим випадком, у судовому порядку,
вживати заходів для залучення Страховика до участі у судовому провадженні, якщо це
передбачено умовами Договору страхування;
11.3.17. Страхувальник зобов’язаний, навіть якщо він вже заявив Страховику про настання
події, що має ознаки страхового випадку, негайно сповістити його про те, що:
11.3.17.1. компетентними органами проводиться розслідування обставин настання події, що має
ознаки страхового випадку;
11.3.17.2. відкрито кримінальне провадження по факту заподіяння шкоди Третім особам;
11.3.17.3.розпочався судовий розгляд справи у зв’язку із фактом заподіяння шкоди Третім
особам.
11.3.18. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику за його вимогою всі права щодо
захисту своїх інтересів та врегулюванню претензій Третіх осіб, а саме:
11.3.18.1.право виступати від імені Страхувальника у переговорах та укладати мирові угоди про
відшкодування шкоди;
11.3.18.2.право вести справи в судових органах від імені Страхувальника, якщо це передбачено
умовами Договору страхування. В цьому випадку, Страхувальник зобов’язаний передати
Страховику всі необхідні повноваження та документи.
11.3.19. дотримуватись усіх умов Договору страхування;
11.3.20.гарантувати доступ Страховика або уповноважених ним осіб до застрахованих ПС та
документації до них у будь-який час;
11.3.21. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника.
11.4. Страхувальник має право, якщо інше не передбачено Договором страхування:
11.4.1. ознайомитись з Правилами та умовами Договору страхування;
11.4.2. вимагати роз'яснень від Страховика щодо трактування положень цих Правил та
Договору страхування;
11.4.3. отримати дублікат Договору страхування у випадку його втрати;
11.4.4. вимагати дострокового припинення дії Договору страхування у порядку, передбаченому
законом, цими Правилами та умовами Договору страхування;
11.4.5. у разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, запропонувати Страховику
переукладення Договору страхування;
11.4.6. у період дії Договору страхування, пропонувати Страховику внесення змін до умов
Договору страхування, що стосуються розміру страхової суми, строків дії Договору і
застрахованих ризиків та інше;
11.4.7. одержати страхове відшкодування в разі настання страхового випадку у межах страхової
суми та у порядку, встановленому цими Правилами, законом та Договором страхування;
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11.4.8. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому
порядку.
11.4.9.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника.
11.5. Страховик має право, якщо інше не передбачено Договором страхування:
11.5.1. перевіряти відомості, надані Страхувальником при укладанні Договору страхування, а
також виконання Страхувальником умов Договору страхування;
11.5.2. надавати рекомендації щодо умов використання та превентивних заходів для запобігання
виникнення та зменшення розміру збитків;
11.5.3. при настанні події, що має ознаки страхового випадку, брати участь у збереженні і
рятуванні життя, здоров’я, майна Третіх осіб, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на
зменшення розмірів заподіяної шкоди, проводити огляд місця події, фото- та відеозйомку;
11.5.4. приймати участь у розслідуванні причин та обставин настання події, що має ознаки
страхового випадку, із застрахованими ПС, перевіряти виконання Страхувальником вимог
експлуатації цих ПС. Зазначені дії Страховика не є фактом визнання з боку Страховика події
страховим випадком.
11.5.5. у разі необхідності робити запити про відомості, що 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 страхового випадку. При цьому такі дії не розглядаються як
визнання Страховиком події страховим випадком;
11.5.6. брати участь у розгляді судових справ, порушених проти Страхувальника, внаслідок
настання події, що має ознаки страхового випадку;
11.5.7. достроково припинити дію Договору страхування в порядку та на умовах, передбачених
законом України, Правилами та умовами Договору страхування;
11.5.8. у випадку зміни ступеню страхового ризику, ініціювати перед Страхувальником зміну
умов Договору страхування та сплату страхової премії відповідно до нових умов Договору.
Якщо Сторони не досягли згоди про внесення змін до Договору страхування, Страховик має
право на дострокове припинення його дії з дотриманням вимог закону України, Правил та умов
Договору страхування;
11.5.9. вимагати повернення виплаченого страхового відшкодування (або його частини), якщо
після виплати страхового відшкодування з'ясується, що така особа, яка одержала страхове
відшкодування, не мала на це права або якщо збитки по страховому випадку відшкодовані
іншими особами;
11.5.10. у будь-який час і так довго, як буде вважати за необхідне, здійснювати повний
контроль усіх переговорів та судових дій по предмету Договору страхування і від імені
Страхувальника вирішувати, заперечувати або висувати будь-які претензії;
11.5.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик має право відстрочити
виплату страхового відшкодування у випадках:
11.5.11.1. коли не повністю з'ясовані обставини та причини настання страхового випадку,
розмір збитків - до з'ясування таких обставин, але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців
з дати настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування;
11.5.11.2. в нього є мотивовані сумніви щодо дійсності документів, які підтверджують
страховий випадок – до з'ясування дійсності цих документів, але на строк, що не перевищує
6 (шести) місяців з дати настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування;
11.5.11.3. до одержання всіх документів, що підтверджують право Третіх осіб на виплату
страхового відшкодування;
11.5.11.4. якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, відкрито
кримінальне провадження чи розпочато судовий розгляд - до закінчення розслідування чи
судового розгляду;
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11.5.11.5. в інших випадках, передбачених Договором страхування.
11.5.12. відмовити у виплаті страхового відшкодування за наявності законних підстав, що
випливають з умов Правил, Договору страхування та чинного законодавства України.
11.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страховика.
12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
12.1. При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний, якщо інше не передбачено
Договором страхування:
12.1.1. негайно, але не пізніше 24-х годин з моменту настання страхового випадку, повідомити
про нього Страховику та відповідні компетентні органи (швидку допомогу, пожежну охорону,
аварійні служби, МВС, МНС, тощо, в залежності від обставин і наслідків);
12.1.2. повідомлення Страховику або його представнику про страховий випадок повинно бути
зроблене найшвидшим з можливих способів, щоб Страховик або його представник мав
можливість призначити представника для з'ясування його обставин;
12.1.3. якщо місце події віддалене від будь-яких засобів зв'язку, повідомити Страховику та
відповідні компетентні органи про його настання при першій же нагоді;
12.1.4. не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхового випадку, письмово
повідомити Страховика про його настання зі стислим описом причин та обставин його
настання. Таке повідомлення повинно містити дані про:
- ПС, з яким відбулася авіаційна подія та інших його учасників;
- номер Договору, за яким було застраховано ПС, з яким відбулася авіаційна подія;
- характер і мету польоту, що виконувався ПС;
- місце і час настання страхового випадку;
- характер пошкоджень ПС і/чи наявність потерпілих або жертв в результаті настання
страхового випадку.
12.2. При настанні надзвичайних подій, Страхувальник зобов’язаний вживати всі подальші
заходи, пов’язані з настанням страхового випадку та з ліквідацією та/або зменшенням його
наслідків та збитків, винятково за погодженням зі Страховиком.
12.3. У випадку вимушеної посадки ПС ніякі роботи по демонтажу, транспортуванню або
ремонту не можуть бути розпочаті без дозволу Страховика, крім випадків, коли це необхідно в
інтересах безпеки екіпажу, пасажирів, запобігання подальших пошкоджень ПС або пов’язано з
виконанням розпоряджень компетентних органів.
12.4. Для отримання страхової виплати Страхувальник, Третя особа (спадкоємці згідно закону)
повинні надати Страховику необхідні документи згідно розділу 13 даних Правил.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА
РОЗМІР ЗБИТКІВ
13.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування на
підставі Заяви Страхувальника та страхового акту, після отримання Страховиком всіх
документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
13.2. Перелік документів, які мають бути надані Страхувальником/Третьою особою
(спадкоємцями згідно закону) для підтвердження настання страхового випадку та розміру
страхового відшкодування:
13.2.1. Договір страхування;
13.2.2. заява на виплату страхового відшкодування;
13.2.3. копію сертифікату льотної придатності ПС;
13.2.4. копію завдання на політ;
13.2.5. копії корінців авіаквитків авіапасажирів (при страхуванні відповідальності перед
пасажирами);
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13.2.6. документи, що підтверджують обставини настання страхового випадку, причини його
настання та розмір збитку (Акти компетентної комісії по розслідуванню причин авіа події, акти
технічного огляду та ін.);
13.2.7. у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин страхового випадку брали участь
правоохоронні органи – постанова про порушення чи постанова про відмову у порушенні
кримінальної справи;
13.2.8. документи реєстрації події з повітряним судном, включаючи польотне завдання та
результати розшифрування носіїв бортових та наземних засобів об’єктивного контролю
польоту;
13.2.9. документи, що підтверджують наявність майнового інтересу у Страхувальника
(Експлуатанта), а саме документи, що засвідчують права власності на ПС або встановлюють
розмір відповідальності;
13.2.10. письмові претензії до Страхувальника від Третіх осіб про відшкодування завданої
шкоди/збитків;
13.2.11. рішення суду, що покладає на Страхувальника обов’язок відшкодувати завдану
шкоду/збитки (якщо вимога про відшкодування розглядалась у судовому порядку);
13.2.12. документи, що засвідчують сплату Страхувальником суми заявленої йому претензії
Третім особам. Такі виплати мають бути письмово погоджені зі Страховиком;
13.2.13. документи, що засвідчують розмір та доцільність додаткових витрат, понесених
Страхувальником в результаті страхового випадку;
13.2.14. дані про пасажирів, поклажу, багаж, вантаж, пошту, яким було завдано збитків/шкоду в
результаті страхового випадку;
13.2.15. висновки експерта (сюрвейєра, аджастера), спеціаліста тощо;
13.2.16. інформація та документи про стан двигунів та обладнання повітряного судна та про
останні виконані форми техобслуговування;
13.2.17. стенограми радіопереговорів членів екіпажу повітряного судна;
13.2.18. копії реєстраційних документів на повітряне судно;
13.2.19. копії листів бортового журналу;
13.2.20. копію журналу обліку авіаційних подій;
13.2.21. документи про реєстрацію авіаційної події з повітряним судном;
13.2.22. звіт комісії по результатах розслідування авіаційної події, включаючи, якщо це
технічно можливо, розшифровку польотної інформації та польотний лист (завдання на політ);
13.2.23. копії документів, що підтверджують сертифікацію осіб, що керували польотом у
момент настання страхового випадку та медичні довідки членів екіпажу;
13.2.24. пояснювальні записки членів екіпажу;
13.2.25. документи, що підтверджують факт та розмір заподіяної шкоди (комерційні акти,
накладні, виписки з книги основних засобів, платіжні документи, договори про надання послуг
та виконання робіт, акти незалежної оцінки майна та розміру майнової шкоди та ін.);
13.2.26. акти про пошкодження або втрату багажу/вантажу;
13.2.27. у випадку заподіяння шкоди життю та/або здоров’ю Третій особі додатково надаються
такі документи:
13.2.28.1. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру;
13.2.28.2. довідки медичного закладу з приводу амбулаторного чи стаціонарного лікування
Третьої особи із зазначенням періоду лікування, визначенням характеру отриманих Третьою
особою травм і каліцтв, діагнозу та причин, що викликали необхідність лікування, загальні
висновки лікаря;
13.2.28.3. деталізовані рахунки щодо оплати вартості наданих медичних послуг та квитанції
(чеки), що підтверджують їхню сплату;
13.2.28.4. рецепти на придбання ліків та документи, що підтверджують їхню сплату;
13.2.28.5. свідоцтво про смерть Третьої особи;
13.2.28.6. свідоцтво про право на спадщину;
13.2.28.7. документи, що підтверджують витрати на поховання у випадку смерті Третьої особи;
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13.2.28.8. копія акту про нещасний випадок (якщо його складання передбачено
законодавством);
13.2.28.9. висновки Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);
13.2.28.10. інші документи у разі необхідності, що вмотивовано вимагаються Страховиком.
13.3. В межах встановленої в Договорі страхової суми у випадку заподіяння шкоди майну
Третьої особи Страховик відшкодовує (якщо інше не передбачено Договором страхування):
13.3.1. при втраті майна - у розмірі його дійсної вартості в місці його перебування на момент
події;
13.3.2. при пошкодженні майна - у розмірі витрат, необхідних для приведення у той стан, в
якому воно перебувало до моменту пошкодження.
13.4. Якщо це передбачено Договором страхування, Страховик додатково відшкодовує у
випадку заподіяння шкоди життю та здоров'ю Третьої особи:
13.4.1. заробіток, якого Третя особа позбулося внаслідок постійної або тимчасової втрати
працездатності в результаті заподіяння шкоди життю і здоров'ю, за весь період втрати
працездатності;
13.4.2. додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров'я Третьої особи (на посилене
харчування, санаторно-курортне лікування, протезування, транспортні витрати тощо);
13.4.3. частину заробітку, якого у випадку смерті Третьої особи втратили непрацездатні особи,
що перебували на утриманні або мали право на одержання від неї утримання за період, що
визначається відповідно до вимог законодавства України і держав, на території яких мало місце
заподіяння шкоди Страхувальником;
13.4.4. витрати на поховання у разі смерті Третьої особи.
13.5. Конкретний перелік документів, на підставі яких здійснюється виплата страхового
відшкодування, визначається Страховиком при з’ясуванні причин, обставин страхового
випадку та розміру збитків.
13.6. У випадку неможливості надання якого-небудь документу, з вказаних вище, або
відсутності інших документів, які містять необхідну інформацію, Страхувальник може їх не
надавати, якщо доведе, що вони або знищені або відсутні не з його вини.
13.7. Страхувальник має надати Страховику всі необхідні документи викладеними українською,
російською мовами, у формі оригінальних примірників, або їхніх нотаріально засвідчених
копій, або копій, засвідчених органом, що видав цей документ, або простих копій, за умови
надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками
документів. У разі подання документів викладених іншою мовою, ніж зазначено вище,
Страхувальник або інша особа, що вправі отримати страхове відшкодування, зобов’язаний
надати офіційний переклад на одну із зазначених мов.
13.8. Розмір страхового відшкодування у будь-якому разі визначається:
13.8.1. пропорційно відношенню страхової суми, що діє на момент настання страхового
випадку до початкової страхової суми;
13.8.2. в межах страхової суми;
13.8.3. в межах лімітів зобов'язань Страховика;
13.8.4. з урахуванням розміру франшизи, встановленої Договором страхування;
13.8.5. пропорційно фактично внесеної суми страхового платежу, якщо страхова премія за
відповідний період була сплачена частково, якщо інше не передбачено Договором страхування;
13.8.6. з вирахуванням розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику або Третій особі за цим
страховим випадком особою, винною у заподіянні збитків.
13.9. Якщо Страхувальник самостійно у добровільному порядку компенсував шкоду, заподіяну
Третім особам та це підтверджено документально, страхове відшкодування може бути
виплачено безпосередньо Страхувальнику за умови надання ним належним чином оформленої
відмови Третьої особи від претензії до Страхувальника.

16

13.10. Після сплати страхового відшкодування загальний розмір страхової суми за Договором
страхування зменшуються на суму сплаченого страхового відшкодування з дати виплати
останнього.
13.11. Суми страхових відшкодувань не можуть перевищувати ліміти, встановлені в Договорі
страхування. Страхове відшкодування виплачується у межах страхової суми (ліміту
відповідальності Страховика).
13.12. Страхове відшкодування може бути сплачено Страховиком безпосередньо Третім особам
або їх спадкоємцям згідно закону (у разі смерті Третьої особи), або за їх дорученням
організаціям, що надали послуги по усуненню наслідків заподіяної їм шкоди.
14.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1.Після одержання всіх необхідних документів, рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування приймається Страховиком у термін до 30 (тридцяти) календарних
днів з дати отримання останнього документу, що підтверджує настання страхового випадку та
розмір збитків, якщо інший строк не передбачений Договором страхування. Рішення про
виплату оформлюється Страховим актом.
При необхідності Страховик робить запити про відомості, які пов’язані з страховим
випадком у правоохоронні органи, медичні установи, інші підприємства, установи та
організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.
14.2. Протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування Страхувальнику надсилається відповідне повідомлення з обґрунтуванням
причин такої відмови.
14.3. Страхове відшкодування виплачується на підставі складеного Страховиком або
уповноваженою ним особою Страхового акту протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня
прийняття відповідного рішення, крім випадків, коли спори, пов'язані з виплатою страхового
відшкодування, розглядаються у судовому порядку.
14.4. Після виплати страхового відшкодування або інших виплат за Договором страхування,
Страховику, в межах виплачених сум, переходять права, які Страхувальник має по відношенню
до осіб, що несуть відповідальність за заподіяний збиток. Страхувальник зобов’язаний передати
Страховику всі документи та розпочати всі дії, необхідні для здійснення права вимоги щодо
винних осіб.
14.5. Якщо Страхувальник відмовляться від таких прав або здійснення цих прав буде
неможливим з їх вини, то Страховик звільняється від обов’язку виплачувати страхове
відшкодування в розмірі, що відповідає завданому йому вищевказаними діями збитку. У
випадку, коли виплата відшкодування вже здійснена, Страхувальник зобов’язаний повернути
Страховику суму, що відповідає цьому збитку.
14.6. Якщо Страхувальник або Третя особа отримав відшкодування за заподіяний йому збиток
від особи, винної у їх заподіянні, Страховик виплачує лише різницю між сумою, що підлягає
оплаті за умовами страхування і сумою, отриманою від особи, винної у їх заподіянні.
Страхувальник зобов’язаний негайно повідомити Страховика про отримання таких сум.
14.7. Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена Договором страхування,
якщо інше не передбачено законодавством України.
14.8. Якщо Страхувальник пред’явить претензію, знаючи про факти обману або шахрайства
щодо характеру або розміру, або обставин гибелі чи пошкодження/збитку у відношенні
застрахованого ПС, дія Договору страхування припиняється і Страхувальник втрачає право
позовної вимоги по Договору страхування.
14.9. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що
не підтверджена відповідними документами.
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14.10. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування:
14.10.1. навмисні дії Страхувальника, 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;
14.10.2. вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
14.10.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування, та обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику, про факт
настання страхового випадку або обставини його настання;
14.10.4. отримання Страхувальником (Експлуатантом або Третьою особою) повного
відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
14.10.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.10.6. вчинення навмисного порушення членами екiпажу та iншим авiацiйним персоналом
Страхувальника вимог Керiвництва по льотній експлуатацiї застрахованого ПС та iнших
нормативних документів;
14.10.7. підвищення ступеня страхового ризику, якщо про ці обставини не було своєчасно
повідомлено Страховику, і він не дав письмової згоди на продовження Договору страхування
на нових умовах, або своєчасно не отримав суму відповідного додаткового страхового платежу;
14.10.8. неподання Страхувальником (відповідно до умов Договору) документів, які необхідні
для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, подання документів,
оформлених з порушенням дійсних норм (підписаних не уповноваженою особою, з відсутністю
номеру, печатки та дати, з наявністю виправлень та такого іншого) чи подання документів, які
містять недостовірну інформацію щодо строку, причин, обставин страхового випадку;
14.10.9. неповідомлення Страховика про існування інших чинних Договорів страхування щодо
предмету страхування;
14.10.10. навмисне неприйняття розумних необхідних та доступних заходів щодо зменшення
збитків в тій мірі, в якій такі дії Страхувальника призвели до збільшення розміру збитків;
14.10.11. невиконання або неналежне виконання Страхувальником будь-яких його зобов'язань,
передбаченим Договором страхування та Правилами;
14.10.12.Страхувальник/Третя особа відмовився від свого права вимоги до особи,
відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком згідно умов Договору, або якщо
здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника (його представника, Третьої
особи);
14.10.13. Страхувальник сам провів врегулювання вимог Третіх осіб без письмової згоди
Страховика;
14.10.14. настання страхового випадку через причини/дії/бездіяльність, які передбачені в
Розділі 5 Правил «ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ»;
14.10.15. інші випадки, передбачені законом.
14.11.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.
14.12. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником в судовому порядку.
15.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

15.1. Всі спори, щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом переговорів
та, при необхідності, із залученням незалежних експертів (спеціалістів, оцінювачів).
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15.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому
порядку відповідно до законодавства України.
16. ОСОБЛИВІ УМОВИ
16.1. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником лише в письмовому
вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та
електронної пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).
16.2. Договором страхування може бути передбачено, що сторони мають право припиняти
виконання своїх обов'язків за Договором страхування у випадку настання на території дії
страхового покриття обставин форс-мажор (введення органами влади особливого положення та
інших надзвичайних заходів, стихійних лих, початку військових дій тощо).
16.3. 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 Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
16.4. Права та обов’язки Страховика та/або Страхувальника, підстави для відмови у здійсненні
страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом України «Про
страхування», повинні бути передбачені Договором страхування.
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Додаток №1
до Правил добровільного страхування відповідальності
власників повітряного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)
Положення про виключення ризиків на випадок війни, угонів та інших авіаційних
небезпек (AVN.48B.)
Договір страхування не має сили по відношенню до збитків викликаних:
а. війною, агресією, військовими діями зовнішніх ворогів (незалежно від того оголошена
війна чи ні), громадянською війною, хвилюваннями, революцією, бунтом, дією
військового положення, спробою захвату влади, діями осіб або органів, що захопили
владу шляхом військового перевороту або іншим протиправним шляхом;
б. дією будь-якої зброї, що використовує атомний або ядерний розпад та/або синтез або
будь-яку подібну реакцію або радіоактивні сили та речовини;
в. страйками, безладдям, громадянськими заворушеннями та порушеннями трудової
дисципліни;
г. будь-якими діями одного або більше осіб, що направлені на досягнення політичних або
терористичних цілей, незалежно від того чи є ці особи агентами суверенних держав та чи
були ці збитки в результаті цих дій заподіяні випадково або навмисно;
д. будь-якими зловмисними актами або актами саботажу;
е. конфіскацією, націоналізацією, захопленням, затриманням, арештом, реквізуванням зі
сторони або по розпорядженню будь-якого уряду (громадянського, військового або
існуючого de facto), або державними або місцевими владами;
ж. угоном або будь-яким протиправним захопленням або незаконним розпорядженням ПС
або його екіпажу під час польоту (включаючи будь-яку спробу такого захоплення або
розпорядження), здійсненим будь-якою особою або особами, що знаходяться на борту
ПС та діючими без згоди Страхувальника.
Крім того, Правила та Договір страхування не покриває позовів, що з’являються у
випадку,
коли ПС знаходиться поза контролем Страхувальника по будь-якій з вище вказаних причин.
Контроль Страхувальника над ПС вважається поновленим, якщо ПС благополучно повернено
Страхувальнику на літовище, що знаходиться в географічних межах, визначених Договором
страхування та повністю придатним до експлуатації даного ПС (умовами такого
Благополучного повернення є парковка ПС з вимкненими двигунами та без будьякого
примусу).
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Додаток №2
До Правил добровільного страхування відповідальності
власників повітряного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)
Положення про виключення ризиків від дії радіації та радіоактивного забруднення
(AVN.38A.)
1. Договір страхування не має сили по відношенню:
а. до втрати, знищення або пошкодження будь-якої власності або будь-якого збитку або
витратам, що є результатом або наслідком цього;
б. до будь-якого виду відповідальності, якщо прямою або непрямою причиною або однією з
причин цього є іонізуюче випромінювання або радіоактивне забруднення від якого б то не
було джерела.
2. Втрата, знищення, збиток, витрати або відповідальність, які покривались би Договором
страхування, при відсутності умов пункту 1, і прямою чи непрямою причиною або однією з
причин яких є іонізуюче випромінювання або радіоактивне забруднення від яких би не було
радіоактивних матеріалів під час їх транспортування в якості вантажу у відповідності з
правилами Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту (International Air Transport
Association), покриваються (у відповідності з іншими умовами цих Правил) при виконанні
наступних умов:
а. Страховик несе відповідальність тільки у тому випадку, якщо транспортування будь-яких
радіоактивних матеріалів у всіх відношеннях задовольняє існуючим вимоги Міжнародної
Асоціації Повітряного Транспорту стосовно перевезення повітрям предметів, по відношенню
до яких існують обмеження;
б. Договір страхування має силу тільки по відношенню до претензій до Страхувальника, що є
результатом страхового випадку, що відбувся в період дії Договору, при цьому будь-яка
претензія Страхувальника до Страховика або будь-якого позивача до Страхувальника повинна
бути висунута на протязі 3-х років після дати події, результатом якої є дана претензія;
в. претензії по загибелі або пошкодженню ПС відповідно до пункту 2 даних Умов
приймаються у випадку, якщо рівень забруднення перевищує максимально допустимий
рівень, встановлений наведеною нижче шкалою:
Джерело
Бета-, гамма- та низькотоксичні альфаджерела
Інші альфа-джерела

Максимально допустимий рівень нефіксованого
радіоактивного забруднення поверхні
(усереднення по 300 кв.см.)
не вище 4 Беккерелей/кв.см.
(10000 мікрокюрі/кв.см.)
не вище 0.4 Беккереля/см.
(1000 рокюрі/кв.см.)

г. Договір страхування, укладений на умовах пункту 2 даних Умов, може бути в будь-який час
розірваний Страховиком з повідомленням за 7 (сім) календарних днів.
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