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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Цими Правилами визначається загальний порядок та умови добровільного страхування 

цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника), яке здійснюється Страховиком відповідно до чинного  законодавства України 

та на підставі ліцензії.   

1.2. Конкретні умови страхування визначаються Договором страхування у відповідності до 

цих Правил. 

1.3. Умови, що містяться в Правилах, можуть бути змінені (виключені або доповнені) в 

конкретному Договорі страхування за згодою сторін, якщо такі зміни не суперечать 

законодавству України. 

1.4. Страхувальниками за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, є 

юридичні та фізичні особи, що володіють, користуються і розпоряджаються наземними 

транспортними засобами на законних підставах. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Предметом Договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 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 наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи 

транспортного експедирування вантажу. 

 

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

 

3.1. Страховий ризик – подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання. 

3.2. Страховим ризиком, за даними Правилами, є настання цивільно-правової 

відповідальності Страхувальника або іншої особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована (далі Застрахована особа),  за шкоду, заподіяну ним життю, здоров'ю, 

працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу (вантажобагажу) 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі ДТП) під час експлуатації вказаного в 

договорі страхування наземного транспортного засобу (далі Забезпечений ТЗ). 
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3.3 Страховим випадком, за даними Правилами, є передбачена Правилами і Договором 

страхування подія, яка відбулася в період дії договору страхування, і з настанням якої 

виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

4.1. Страховими випадками не визнаються події, що відбулися внаслідок: 

4.1.1. Масових безпорядків,  громадських заворушень, терористичних актів, воєнних дій; 

4.1.2. Радіоактивного, хімічного забруднення; 

4.1.3. Стихійного лиха; 

4.1.4. Дій уповноважених органів влади; 

4.1.5. Дії непереборної сили; 

4.1.6. Недбалого ставлення до Забезпеченого ТЗ та його обладнання, неналежного 

зберігання, використання не за призначенням або з порушенням умов його технічної 

експлуатації та/або технічного обслуговування і ремонту, технічного огляду, в тому числі 

експлуатації технічно несправного ТЗ; 

4.1.7. Навмисних дій Страхувальника, Застрахованої особи чи Водія Забезпеченого ТЗ, 

непокори органам влади (втечі з місця події, переслідування працівниками ДАІ); 

4.1.8. Навмисних дій потерпілого, спрямованих на настання страхового випадку; 

4.1.9 Керування Забезпеченим ТЗ особою що не мала законних підстав керувати цим ТЗ, або 

що перебувала у стані, при якому заборонено чи протипоказано керувати ТЗ (алкогольне, 

наркотичне чи токсичне сп’яніння, дія медикаментів, втома); 

4.1.10. Керування Забезпеченим ТЗ особою, що не зазначена у договорі страхування як така, 

що допущена до керування транспортним засобом; 

4.1.11. Керування Забезпеченим ТЗ з порушенням Правил дорожнього руху; 

4.1.12 Вибуху, самозаймання або підпалу Забезпеченого ТЗ, що сталися поза місцем ДТП і не 

є його наслідком; 

4.1.13. Недотримання правил зберігання і перевезення небезпечних речовин і предметів, 

правил пожежної безпеки; 

4.1.14. Перевезення, буксирування Забезпеченого ТЗ; 

 

4.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховим випадком не визнається 

подія, що відбулася внаслідок: 
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4.2.1. Перевезення чи зберігання вибухових матеріалів та пристроїв, вогнепальної зброї; 

4.2.2. Використання Забезпеченого ТЗ для випробування, тренування, змагання; 

4.2.3. Використання Забезпеченого ТЗ в якості таксі чи передачі в оренду (лізинг, прокат); 

4.2.4. Падіння із Забезпеченого ТЗ будь-якого вантажу, обладнання, попадання предметів, що 

вилетіли з-під колеса такого ТЗ; 

4.2.5. Користування спеціальним обладнанням або механізмом, змонтованим на 

Забезпеченому ТЗ; 

 

4.3. Страховик не відшкодовує: 

4.3.1. Шкоду, заподіяну Забезпеченому ТЗ; 

4.3.2. Шкоду, заподіяну майну, життю та здоров’ю водія Забезпеченого ТЗ; 

4.3.3. Шкоду, заподіяну будь-якому майну Страхувальника, Застрахованої особи чи Водія 

Забезпеченого ТЗ; 

4.3.4. Шкоду, за яку не передбачена цивільна відповідальність відповідно до вимог 

законодавства; 

4.3.5. Шкоду, заподіяну третім особам поза місцем та строком дії Договору страхування; 

4.3.6. Шкоду, яка не підтверджена відповідними документами; 

4.3.7. Судові витрати; 

4.3.8. Непрямі витрати або збитки (тарифи, втрата прибутку, втрата товарної вартості майна 

тощо); 

4.3.9. Будь-яку шкоду у разі, якщо Водій Забезпеченого ТЗ самовільно залишив місце ДТП, 

та/або порушував Правила дорожнього руху після такого ДТП. 

4.3.10. Будь-яку шкоду у разі подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей 

про предмет страхування або про подію, що має ознаки страхового випадку. 

4.3.11. Будь-яку шкоду у разі, якщо Страхувальник не повідомив Страховика про зміни умов 

експлуатації Забезпеченого ТЗ, що впливають на ступінь ризику. 

4.3.12. Будь-яку шкоду у разі, якщо Страхувальник, Застрахована особа або Водій 

Забезпеченого ТЗ не повідомили Страховика про настання події, що має ознаки страхового 

випадку у строки і за умов, визначених в цих Правилах, або перешкоджали Страховику у 

визначенні причин та обставин настання такого випадку, характеру і розміру збитків. 

4.3.13. Будь-яку шкоду по події, що відбулася після виникнення заборгованості по сплаті 

страхового платежу, його чергової частини відповідно до порядку сплати за Договором 

страхування, або після закінчення строку дії такого Договору. 
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4.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує: 

4.4.1. Шкоду, заподіяну майну яке знаходилося у Забезпеченому ТЗ, життю здоров’ю та 

працездатності пасажирів Забезпеченого ТЗ; 

4.4.2. Шкоду, заподіяну майну яке знаходилося у ТЗ, якого буксирував Забезпечений ТЗ, 

життю та здоров’ю пасажирів такого ТЗ; 

4.4.3. Шкоду, заподіяну антикварним та іншим аналогічним унікальним предметам, виробам 

із дорогоцінних та напівдорогоцінних металів та каміння, предметам релігійного культу, 

картинам, іншим витворам мистецтва, рукописам, грошовим знакам, цінним паперам, 

документам, унікальним колекціям, валютним цінностям, макетам, електронним носіям, 

базам даних тощо; 

4.4.4. Шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу (у т.ч. екологічне 

забруднення); 

4.5. Умовами конкретного Договору страхування може бути визначено інший перелік 

виключень зі страхових випадків та обмежень страхування щодо такого Договору. 

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ (ЛІМІТІВ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

 

5.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) - грошова сума, в межах якої Страховик 

відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового 

випадку. 

5.2. Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов 

Договору страхування при настанні страхового випадку. 

5.3. Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах 

страхової суми при настанні страхового випадку. 

5.4. Розмір страхової суми (ліміту відповідальності) та розміри страхових виплат 

визначаються за домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладення 

Договору страхування або внесення змін до Договору страхування, або у випадках, 

передбачених чинним законодавством. 

5.5. Страхова сума (ліміт відповідальності) може бути встановлена по окремому страховому 

випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому. 

5.6. У Договорі страхування, що укладається на підставі цих Правил, можуть бути 

встановлені такі страхові суми (ліміти відповідальності): 

5.6.1. «По окремому страховому випадку» - страхова сума в межах якої Страховик 

відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні окремого 

страхового випадку протягом дії договору страхування. 
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5.6.2. «За договором страхування» (агрегатний ліміт відповідальності) – страхова сума, в 

межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату за 

всіма страховими випадками, які відбулися під час дії Договору страхування. 

5.6.3. «За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та працездатності третіх осіб / третьої особи»; 

5.6.4. «За шкоду, заподіяну майну третіх осіб / третьої особи»; 

5.6.5 Інші страхові суми (ліміти відповідальності) відповідно до умов договору Страхування; 

5.7. У разі якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує страхову 

суму (ліміт відповідальності), відшкодування кожному потерпілому пропорційно 

зменшується. 

 

6. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ І ПОРЯДОК ЙОГО 

СПЛАТИ. 

 

6.1. Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 

страхування. 

6.2. Умовами Договору страхування може бути передбачена умовна або безумовна франшиза 

виражена в відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. 

6.3. Умовна франшиза – збитки, що не відшкодовуються Страховиком, якщо розмір цих 

збитків не перевищує суми такої франшизи. Збитки підлягають відшкодуванню у повному 

обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи. 

6.4. Безумовна франшиза – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком. 

6.5. Франшиза може встановлюватись по окремому страховому випадку, групі страхових 

випадків, кожній вимозі третіх осіб, договору страхування у цілому. 

6.6. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі 

страхування за згодою сторін на підставі базових страхових тарифів з урахуванням факторів, 

що впливають на ступінь страхового ризику, шляхом множення базового страхового тарифу 

на коригуючі коефіцієнти. 

6.7. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. Страховий 

платіж обчислюється шляхом множення встановленої за Договором страхування страхової 

суми на ставку страхового тарифу. 

6.8. Порядок сплати страхової премії визначається за згодою сторін в Договорі страхування. 

6.9. Умовами Договору страхування Страхувальнику може бути надана відстрочка сплати 

страхової премії або можливість сплати страхової премії частинами – внесками. Виплата 

страхового відшкодування за страховими випадками, що мали місце в період дії такого 
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договору страхування, здійснюється тільки після сплати повної страхової премії, якщо інше 

не передбачено умовами Договору. 

6.10. При несплаті страхової премії або її частини (внеску) у встановлені договором 

страхування строки Страховик цілком звільняється від виплати страхового відшкодування з 

дати наступної за тією, що зазначена як строк сплати внеску, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. Відповідальність Страховика виникає відповідно до умов Договору 

страхування, але тільки за тими страховими випадками, що стались після повного погашення 

заборгованості. 

6.11. Валюта та форма сплати страхової премії визначається відповідно до законодавства 

України. 

6.12. При сплаті страхової премії в безготівковій формі, премія вважається сплаченою з 

моменту внесення коштів на розрахунковий рахунок або в касу Страховика чи його 

представника (агента). 

 

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Договір страхування укладається на погоджений Страховиком і Страхувальником строк. 

7.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Договір страхування набирає 

чинності з моменту внесення першого страхового платежу та закінчується о 24-й годині 

дати, зазначеної у Договорі як дата закінчення строку його дії. 

7.3. Місце дії Договору страхування - територія України, якщо інше не передбачено 

Договором. 

 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

8.1. Договір страхування – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником, згідно з 

якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити 

страхову виплату Страхувальнику , Застрахованій особі або третій особі, а Страхувальник 

зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови 

договору. 

8.2. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву 

(далі Заява) за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти договір страхування. 

8.3. Страхувальник несе відповідальність відповідно до цих Правил, Договору страхування 

та Закону за достовірність та повноту вказаних ним у Заяві даних.  

8.4. У разі укладення Договору страхування Заява стає його невід’ємною частиною. 
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8.5. При укладенні Договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника 

баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та 

інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику. 

8.6. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити 

Страховика про всі діючі договори страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту, укладені з іншими страховиками, та надати Страховику інформацію 

про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику.  

8.7. При укладанні Договору страхування Страховик може перевіряти інформацію, надану 

Страхувальником, запитувати додаткові документи, що мають істотне значення для 

визначення ступеня ризику.  

8.8. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом 

(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. 

8.9. Зміни та доповнення до Договору страхування оформлюються додатковими угодами, 

підписаними Страхувальником і Страховиком, які є невід’ємною частиною Договору 

страхування. 

8.10. У випадку втрати Договору страхування в період його дії Страховик видає 

Страхувальнику дублікат. 

8.11. Страховик має право відмовитися від укладення Договору страхування без пояснення 

причин такого рішення. 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

9.1. Страховик зобов'язаний: 

9.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

9.1.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення виплати страхового відшкодування; 

9.1.3. 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 

Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору 

страхування та законом; 

9.1.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору 

страхування; 

9.1.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, переукласти з ним договір страхування; 
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9.1.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім 

випадків, встановлених законом; 

9.1.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 

страховика. 

 

9.2. Страховик має право: 

9.2.1. Отримати від Страхувальника всю необхідну інформацію для оцінки ступеню 

страхового ризику та укладення Договору страхування, перевіряти таку інформацію та 

документи, надані Страхувальником, Застрахованими особами, третіми особами; 

9.2.2 Здійснювати огляд Забезпеченого ТЗ; 

9.2.3. Здійснювати огляд пошкодженого майна третіх осіб після настання події, що має 

ознаки страхового випадку; 

9.2.4. З’ясовувати причини та обставини страхового випадку, розмір збитків, отримувати 

інформацію з компетентних органів, призначати або уповноважувати експертів, аварійних 

комісарів та інших третіх осіб для визначення причин та обставин страхового випадку та 

розміру збитків, перевіряти виконання Страхувальником, Застрахованою особою, Водієм 

Забезпеченого ТЗ, умов Правил та Договору страхування; 

9.2.5. Брати участь як представник Страхувальника у розгляді судових справ, що мають 

ознаки страхового випадку; 

9.2.6. Вести справу по врегулюванню претензії, а також від імені Страхувальника виступати 

в суді, здійснювати захист прав Страхувальника;  

9.2.7. Передавати частину прийнятого на страхування ризику в перестрахування; 

9.2.8. Відстрочити прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового 

відшкодування у разі, якщо не повністю з'ясовані причини та обставини страхового випадку, 

розмір збитків - до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 90 (дев'яносто) 

календарних днів з дати отримання повідомлення про страхову подію, або якщо в результаті 

страхового випадку проти Страхувальника чи Застрахованої особи розпочато досудове 

розслідування - на строк, що не перевищує 20 (двадцяти) робочих днів, після закінчення 

розслідування або ухвалення остаточного судового рішення; 

9.2.9. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити розмір суми страхового 

відшкодування у випадку порушення Страхувальником, Застрахованою особою, Водієм 

Забезпеченого ТЗ умов цих Правил, Договору страхування або Законів; 

9.2.10. Не здійснювати компенсації витрат на проведення експертизи для визначення розміру 

збитків, замовленої Страхувальником без узгодження із Страховиком; 

9.2.11. Вимагати від Страхувальника або іншої особи повернення виплаченого страхового 

відшкодування, якщо з'ясується, що особа, що його одержала, не мала на це права або якщо 
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про обставини, по яких Страховик має право відмовити у страховій виплаті, стало відомо 

після здійснення ним виплати страхового відшкодування. 

9.2.12. При збільшенні ступеню страхового ризику вимагати внесення змін до умов Договору 

страхування та/або сплати Страхувальником додаткового страхового платежу, або 

достроково припинити в односторонньому порядку дію Договору страхування з моменту 

зміни ступеню страхового ризику в разі відмови Страхувальника від внесення таких змін. 

9.2.13. Достроково припинити дію Договору страхування у порядку, передбаченому цими 

Правилами та умовами Договору страхування; 

9.2.14. Вносити зміни в умови Договору страхування у порядку, передбаченому цими 

Правилами та Договором страхування; 

9.2.15. Відмовити Страхувальнику в укладанні (поновленні) Договору страхування без 

пояснення причин. 

9.2.16. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страховика. 

 

 

9.3. Страхувальник зобов'язаний: 

9.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі; 

9.3.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі 

йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі у 

триденний термін інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику (зміна умов 

експлуатації Забезпеченого ТЗ тощо); 

9.3.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори 

страхування щодо цього предмета Договору; 

9.3.4. На вимогу Страховика, надати Страховику для огляду Забезпечений ТЗ; 

9.3.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

Договором страхування. 

9.3.6. При настанні страхового випадку діяти відповідно до вимог цих Правил та умов 

Договору страхування; 

9.3.7. Вжити заходи для ідентифікації потерпілої третьої особи; 

9.3.8. Вжити заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку; 

9.3.9. Передати Страховику право вимоги до винних осіб, в установленому законодавством 

України порядку; 
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9.3.10. Після настання страхового випадку виконувати інструкції Страховика, або його 

представника, та надавати повну і достовірну інформацію щодо обставин настання 

страхового випадку; 

9.3.11. У разі судового розгляду справи щодо предмету Договору страхування відповідно до 

цих Правил, забезпечити на вимогу Страховика, представництво своїх інтересів в такому 

судовому розгляді. Також співпрацювати зі Страховиком при здійсненні такого 

представництва, у тому числі надавати необхідні документи і здійснювати юридично 

важливі дії; 

9.3.12. При настанні страхового випадку забезпечити можливість представнику Страховика 

провести експертизу Забезпеченого ТЗ для визначення обставин страхового випадку; 

9.3.13. Надати Страховику всі документи передбачені цими Правилами, що стосуються 

страхового випадку; 

9.3.14. Дотримуватись правил експлуатації, зберігання та обслуговування забезпеченого ТЗ 

відповідно до умов Договору страхування та вимог виробника; 

9.3.15. Ознайомити Застрахованих осіб та водія Забезпеченого ТЗ з Правилами і умовами 

Договору страхування. Порушення Правил та умов Договору страхування Застрахованою 

особою та/або водієм Забезпеченого ТЗ вважається порушенням таких умов 

Страхувальником. 

9.3.16. Виконувати інші обов’язки, передбачені Договором страхування, Правилами й 

законодавством України. 

 

9.4 Страхувальник має право: 

9.4.1. Ознайомитися із цими Правилами та отримати від Страховика роз’яснення щодо 

викладених в них положень, та щодо умов Договору страхування; 

9.4.2. У разі настання страхового випадку отримати страхове відшкодування згідно з 

умовами Договору страхування; 

9.4.3. Ініціювати внесення змін до Договору страхування; 

9.4.4. Достроково припинити дію Договору страхування у порядку, передбаченому цими 

Правилами та умовами Договору страхування; 

9.4.5. Оскаржити в порядку, передбаченому законодавством України, розмір страхового 

відшкодування або відмову у його виплаті; 

9.4.6. Отримати дублікат Договору страхування, у разі втрати оригіналу; 

9.4.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника, 

що не суперечать цим Правилам і закону. 
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10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

10.1. Після настання дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що може спричинити настання 

страхового випадку, особа, що керувала Забезпеченим ТЗ повинна: 

10.1.1. Виконати вимоги Правил дорожнього руху (ПДР); 

10.1.2. Вжити всі доречні і можливі заходи для зменшення розміру заподіяної шкоди і 

порятунку майна третьої особи, порятунку та надання допомоги постраждалим особам; 

10.1.3. Повідомити про ДТП компетентні органи (поліцію, за необхідності також – пожежну 

службу, невідкладну медичну допомогу тощо); 

10.1.4. Отримати всю можливу інформацію про інших учасників ДТП для надання її 

Страховику (реєстраційні номерні знаки ТЗ; ПІБ, адреси, телефони осіб, що ними керували; 

ПІБ, адреси, телефони потерпілих осіб; назву страхової компанії та номери договорів 

страхування цих осіб, якщо такі договори є тощо); 

10.1.5. Надати постраждалим особам та працівникам поліції інформацію про себе, назву 

страхової компанії та номер Договору страхування. 

10.1.6. Записати прізвища та адреси очевидців ДТП; 

10.1.7. Без письмової згоди Страховика не визнавати повністю чи частково свою 

відповідальність, не брати на себе зобов’язань про добровільне відшкодування збитків; 

10.1.8. Невідкладно, як тільки це стане можливо, повідомити Страховика про настання 

страхового випадку у спосіб, передбачений Договором страхування та отримати від нього 

інструкції, щодо подальших дій; 

10.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інше не передбачено умовами Договору 

страхування, Страхувальник (Застрахована особа) у передбаченій Договором страхування 

формі повинен повідомити Страховика про подію. 

10.2.1. Страхувальник (Застрахована особа) повинен повідомити Страховику: 

10.2.1.1. Назву (для юридичної особи), ПІБ (для фізичної особи) заявника, його 

місцезнаходження або місце проживання; 

10.2.1.2. Номер Договору страхування; 

10.2.1.3. Обставини настання страхового випадку; 

10.2.1.4. Інформацію про третіх осіб; 

10.2.1.5. Інформацію про пошкодження (зовнішні прояви), заподіяні майну та шкоду життю і 

здоров'ю третіх осіб; 

10.2.1.6. Місце події і місце знаходження транспортних засобів; 

10.2.1.7. Іншу інформацію щодо страхового випадку на вимогу Страховика. 
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10.3. Страхувальник (Застрахована особа) повинен: 

10.3.1. Протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інше не передбачено умовами Договору 

страхування, у передбаченій Договором страхування формі повідомити Страховика про 

пред’явлення потерпілими третіми особами претензій щодо відшкодування шкоди, 

заподіяної за участю Забезпеченого ТЗ внаслідок страхового випадку. 

10.3.2. У випадку, якщо з незалежних від Страхувальника (Застрахованої особи) обставин 

були порушені терміни повідомлення Страховика про страховий випадок, разом з 

повідомленням надати документи, що підтверджують такі обставини; 

10.3.3. Надати Страховику Забезпечений ТЗ для огляду, для цього зберегти його в 

незмінному після ДТП стані до письмового дозволу Страховика на його відновлення; 

10.3.4. На запит Страховика надати всі необхідні документи й інформацію щодо страхового 

випадку. 

10.4. Якщо Страхувальник (Застрахована особа, Водій Забезпеченого ТЗ) не виконає будь-

яку з вищевказаних вимог, Страховик має право відмовити у виплаті страхового 

відшкодування або зменшити його розмір. 

 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. СТРОК 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 

 

11.1. У разі настання страхового випадку Страховик у межах страхових сум, зазначених у 

Договорі страхування, відшкодовує у встановленому цими Правилами порядку оцінену 

шкоду, заподіяну Забезпеченим ТЗ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) життю, 

здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу 

(вантажобагажу). Відповідно до цих Правил потерпілим - юридичним особам Страховик 

відшкодовує виключно шкоду, заподіяну майну. 

11.2. Шкодою, заподіяною життю, здоров’ю та працездатності потерпілого у результаті ДТП, 

є: 

11.2.1 Шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого; 

11.2.2 Шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим; 

11.2.3 Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим; 

11.2.4 Моральна шкода, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких потерпілий - 

фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 

11.2.5 Шкода, пов’язана із смертю потерпілого. 

11.3. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю потерпілого у результаті ДТП, 

здійснюється Страховиком у порядку та розмірах, передбачених цивільним законодавством 
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України, на підставі рішення суду або угоди між Страховиком, Страхувальником та 

потерпілою третьою особою. 

 

11.4. Збитки, заподіяні життю, здоров'ю, працездатності, третіх осіб (витрати пов’язані з 

лікуванням, втратою працездатності, із смертю потерпілого); визначаються Страховиком на 

підставі документального підтвердження відповідними медичними закладами, іншими 

компетентними органами та/або на підставі рішення суду. 

11.5. Конкретним Договором страхування можуть бути передбачені розміри відшкодування 

за шкоду заподіяну життю, здоров’ю, працездатності третіх осіб (витрати пов’язані з 

лікуванням, втратою працездатності, із смертю потерпілого), які визначаються у відсотках 

від страхової суми за цим ризиком. 

11.6. Конкретним Договором страхування також може бути передбачено порядок визначення 

збитків, заподіяних життю, здоров’ю, працездатності третіх осіб (витрати пов’язані з 

лікуванням, втратою працездатності, із смертю потерпілого) відповідно до методики 

визначення таких збитків, викладеною в Законі України „Про обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” із змінами і 

доповненнями, чинними на час укладання Договору страхування. 

 

11.7. У зв’язку з моральною шкодою відшкодуванню підлягає шкода в розмірі 

встановленому судом, але не більше ніж 5,0 (п’ять) відсотків відповідної страхової суми, 

якщо в Договорі страхування прямо вказано що Страховик відшкодовує моральну шкоду. 

 

11.8. Шкода, заподіяна в результаті ДТП майну потерпілого, це шкода, пов’язана: 

11.8.1. З пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу; 

11.8.2. З пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів 

регулювання руху; 

11.8.3. З пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого; 

11.8.4. З проведенням робіт, які необхідні для врятування потерпілих у результаті дорожньо-

транспортної пригоди; 

11.8.5. З пошкодженням транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до 

відповідного закладу охорони здоров'я, чи забрудненням салону цього транспортного засобу; 

11.8.6. З евакуацією транспортних засобів з місця ДТП. 

11.9. Розмір шкоди, заподіяної майну третіх осіб визначається Страховиком відповідно до 

умов Договору страхування на підставі акту товарознавчого дослідження або експертизи, з 

врахуванням дійсної вартості пошкодженого майна на момент настання страхового випадку. 

11.10. У зв’язку з пошкодженням транспортного засобу потерпілого відшкодовуються 

витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, 

розрахованого у порядку встановленому законодавством та відповідними нормативними 

актами, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою 

порятунку потерпілих внаслідок ДТП, з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП до 

місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який 
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керував транспортним засобом у момент ДТП, чи до місця здійснення ремонту на території 

України.  

11.11. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно 

неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно 

необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом 

(актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або 

експертом, проведеною відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт 

транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до ДТП. Якщо 

транспортний засіб визнано фізично знищеним, його власнику відшкодовується різниця між 

вартістю транспортного засобу до та після ДТП, а також витрати на евакуацію 

транспортного засобу з місця ДТП. 

11.12. У будь-якому випадку виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком 

в межах страхових сум (лімітів відповідальності), зазначених у Договорі страхування. 

11.13. Розмір страхового відшкодування по страховому випадку визначається за 

відрахуванням франшизи та розміру збитків, відшкодованих третій особі іншим страховиком 

або особою. 

11.14. У випадку, коли загальний розмір заподіяної шкоди перевищує страхову суму (ліміт, 

субліміт), то відшкодування кожному потерпілому виплачується в межах страхової суми 

пропорційно до розміру завданої шкоди кожному потерпілому до загального розміру шкоди, 

спричиненої всім третім особам. 

11.15. Виплата страхового відшкодування здійснюється за заявою Страхувальника або 

потерпілої третьої особи потерпілій особі (а у випадку смерті - його спадкоємцям), або 

Страхувальнику, якщо він самостійно здійснив виплату потерпілій особі, за умови 

обов’язкового попереднього погодження розміру та порядку таких виплат зі Страховиком та 

за умови надання ним належним чином оформленої відмови потерпілої особи від претензій 

до Страхувальника чи Застрахованої особи. 

11.16. Страхове відшкодування може здійснюватися Страховиком шляхом безпосередньої 

оплати вартості послуг лікувальним закладам, підприємствам, установам та організаціям, що 

надають послуги пов’язані з відшкодуванням збитків. 

11.17. Якщо умовами Договору страхування передбачена відстрочка сплати страхової премії 

або можливість сплати страхової премії частинами – внесками, то виплата страхового 

відшкодування за страховими випадками, що мали місце в період дії такого договору 

страхування, здійснюється тільки після сплати повної страхової премії, якщо інше не 

передбачене умовами договору. 

11.18. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається 

Страховиком у строк до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після отримання всіх необхідних 

документів, зазначених у цих Правилах. 

11.19. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страховик складає 

Страховий акт. 
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11.20. Рішення про відмову у страховій виплаті повідомляється Страхувальнику в письмовій 

формі із обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 

прийняття відповідного рішення, якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

11.21. Страховик може подовжити строк прийняття рішення про виплату або про відмову у 

виплаті страхового відшкодування у разі, якщо не повністю з'ясовані причини та обставини 

страхового випадку, розмір збитків - до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 90 

(дев'яносто) календарних днів з дати отримання повідомлення про страхову подію, або якщо 

в результаті страхового випадку проти Страхувальника чи Застрахованої особи розпочато 

досудове розслідування - на строк, що не перевищує 20 (двадцяти) робочих днів, після 

закінчення розслідування або ухвалення остаточного судового рішення. Рішення про 

подовження строку надається Страхувальнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 

отримання Страховиком всіх необхідних документів в письмовій формі з обґрунтуванням 

причин такого рішення. 

11.22. Виплата суми страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) 

робочих днів з дати прийняття рішення про виплату (оформлення Страхового акту) в спосіб, 

погоджений сторонами. 

11.23. Датою здійснення виплати вважається дата списання коштів з поточного рахунку 

Страховика або дата видачі готівкових коштів через касу Страховика. 

11.24. Після виплати Страховиком страхового відшкодування, страхова сума за Договором 

страхування зменшується з дати настання страхового випадку на розмір виплаченого 

відшкодування. 

11.25. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового 

відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої 

визначається умовами Договору страхування або законом. 

 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

12.1. Страховик підтверджує настання страхового випадку та розмір збитків на підставі 

наступних документів: 

12.1.1. Заява про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування за 

встановленою Страховиком формою; 

12.1.2. Заява постраждалої третьої особи на отримання страхового відшкодування; 

12.1.3. Договір страхування; 

12.1.4. Для фізичної особи - документ, що посвідчує особу заявника; 

12.1.5. Для юридичної особи - довідка про присвоєння коду ЄДРПОУ, свідоцтво про 

державну реєстрацію юридичної особи; 



19 

 

12.1.6. Посвідчення водія особи, що керувала Забезпеченим ТЗ в момент ДТП; 

12.1.7. Посвідчення водія, який керував ТЗ, що належить постраждалій третій особі; 

12.1.8. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ Страхувальника; 

12.1.9. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу третьої особи; 

12.1.10. Документ, що посвідчує право на керування Забезпеченим ТЗ особою, яка керувала 

ним в момент ДТП (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тимчасовий реєстраційний талон, 

довіреність, договір оренди, шляховий чи подорожній лист тощо); 

12.1.11. Документи, що засвідчують особу – одержувача страхового відшкодування, її право 

на володіння пошкодженим або знищеним майном, законність права на одержання 

страхового відшкодування. 

12.1.11.1. Для фізичної особи - копія паспорту та довідки про присвоєння індивідуального 

податкового номеру; 

12.1.11.2. Для юридичної особи – копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідка з 

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), свідоцтво про 

реєстрацію платника податку, документ, що підтверджує повноваження представника діяти 

від імені юридичної особи - одержувача страхового відшкодування; 

12.1.11.3. Правовстановлюючі документи на пошкоджене майно; 

12.1.12. Оригінал документа уповноважених органів МВС, судових або інших компетентних 

органів про обставини ДТП, що підтверджують факт настання, причини, винних осіб та 

наслідки ДТП, характер тілесних ушкоджень постраждалих, характер і розмір пошкоджень 

майна постраждалих, стан учасників ДТП, технічний стан транспортних засобів; 

12.1.13. Довідка медичного закладу про наявність або відсутність алкогольного, 

наркотичного чи токсичного сп’яніння водія Забезпеченого ТЗ на момент настання 

страхового випадку; 

12.1.14. Акти огляду та фотографії пошкоджених транспортних засобів та іншого 

пошкодженого майна якому заподіяні ушкодження в результаті ДТП складені Страховиком 

або його представником; 

12.1.15. Документи, що підтверджують розмір збитків (акт товарознавчого дослідження або 

експертизи про величину збитку, калькуляція та оригінали рахунків за відновлення 

пошкодженого майна); 

12.1.16. Документи, що підтверджують необхідні і доцільно здійснені витрати на запобігання 

збільшення розміру збитків спричинених внаслідок ДТП; 

12.1.17. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у разі, якщо по факту ДТП було 

почато досудове розслідування; 

12.1.18. Копію рішення (постанови) суду, якщо справа відносно ДТП була розглянута судом; 
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12.1.19. У разі завдання шкоди транспортному засобу третьої особи - ремонтна калькуляція 

СТО (за узгодженням між Страховиком та третьою особою) або акт автотоварознавчої 

експертизи здійсненої Страховиком, або його представником. 

12.1.20. У разі завдання шкоди життю, здоров’ю або працездатності третьої особи: 

12.1.20.1. Листок непрацездатності; 

12.1.20.2. Довідка про термін тимчасової непрацездатності; 

12.1.20.3. Довідка спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності 

(інвалідності); 

12.1.20.4. Виписка з медичної карти стаціонарного хворого; 

12.1.20.5. Документальне підтвердження оплати рахунків за лікування; 

12.1.20.6. Свідоцтво про смерть постраждалої третьої особи; 

12.1.20.7. Документи про право на спадщину спадкоємців; 

12.1.20.8. Документи, що підтверджують витрати на поховання третьої особи; 

12.1.21. Документи надаються Страховику у формі оригінальних примірників, завірених 

копій, та копій за умови звірки Страховиком таких копій з оригіналом. 

 

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

13.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 

13.1.1. Навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи, Водія Забезпеченого ТЗ, 

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, як визначено законодавством України. 

13.1.2. Навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи, водія Забезпеченого ТЗ, 

спрямовані на порушення Правил дорожнього руху, інструкцій з експлуатації транспортного 

засобу чи заподіяння шкоди транспортному засобу, або умисного злочину, що призвело до 

настання страхового випадку; 

13.1.3. Подання Страхувальником, Застрахованою особою, водієм Забезпеченого ТЗ свідомо 

неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт та обставини 

настання страхового випадку; 

13.1.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником, Застрахованою 

особою, Водієм Забезпеченого ТЗ про настання страхового випадку без поважних на це 

причин, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру 

збитків; 
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13.1.5. Отримання потерпілою особою відшкодування збитків від третіх осіб; 

13.1.6. В інших випадках, передбачених законом. 

13.2. Підставами для часткової чи повної відмови Страховика у здійсненні страхового 

відшкодування, якщо договором страхування не передбачено інше, є також випадки, коли 

Страхувальник, Застрахована особа, водій Забезпеченого ТЗ: 

13.2.1. Не виконав обов'язки, передбачені умовами цих Правил та Договору страхування; 

13.2.2. Не вжив заходи щодо запобігання збільшенню розміру заподіяної шкоди; 

13.2.3. Не повідомив Страховика про зміни умов експлуатації Забезпеченого ТЗ, що 

впливають на ступінь ризику; 

13.2.4. Не усунув на вимогу Страховика обставини, що збільшують ступінь страхового 

ризику; 

13.2.5. Не надав документів, які необхідні для прийняття рішення про сплату страхового 

відшкодування, подав документи, оформлені з порушенням норм їх оформлення, або подав 

документи, які містять недостовірну інформацію; 

13.2.6. Потерпілий без погодження із Страховиком здійснив заміну частин пошкодженого 

внаслідок страхового випадку майна в разі, коли вони підлягали ремонту; 

13.2.7. Не повідомив Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета 

договору; 

13.2.8. Створював перешкоди Страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру 

збитків; 

13.2.9. Здійснив відшкодування збитку потерпілій особі, попередньо не погодивши його із 

Страховиком; 

13.3. Відмова Страховика у здійсненні страхової виплати може бути оскаржена 

Страхувальником у судовому порядку. 

13.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у 

здійсненні страхової виплати, якщо це не суперечить законодавству України. 

 

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

14.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у 

разі: 

14.1.1. Закінчення строку дії; 

14.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
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14.1.3. Несплати Страхувальником страхового платежу (чергового страхового платежу) у 

встановлені Договором страхування строки. При цьому Договір страхування 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 

страхування; 

14.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної 

особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 

Закону України “Про страхування”; 

14.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

14.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

14.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 

14.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

14.2.1. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 

припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.  

14.2.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до дати 

закінчення строку дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу відповідно до встановленого цими 

Правилами нормативу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 

Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 

Страховиком умов Договору страхування , то останній повертає Страхувальнику сплачені 

ним страхові платежі повністю.  

14.2.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії 

Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу відповідно до встановленого цими Правилами нормативу, 

фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором страхування. 

14.3. Договір страхування може бути припинений Страховиком достроково, в разі 

збільшення ступеню страхового ризику, і відмови Страхувальника від внесення змін в умови 

Договору страхування і сплати додаткового страхового платежу. При цьому Страховик 

повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії 

Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу відповідно до встановленого цими Правилами нормативу, 

фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором страхування. 
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14.4. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії  Договору, 

здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових подій. 

 

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

15.1.  Спори за Договором страхування вирішуються шляхом переговорів. 

15.2. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, вирішення спорів здійснюється в 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 

 

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ  

 

16.1. Договором страхування можуть бути передбачені також інші умови та порядок 

страхування, якщо вони не суперечать закону та цим Правилам. 
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Додаток № 1 «СТРАХОВІ ТАРИФИ» 

до Правил добровільного страхування цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

№ 55 від «04» вересня 2018 р. 

 

ТАРИФНІ СТАВКИ 

1. БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ШКОДУ, 

ЗАПОДІЯНУ МАЙНУ ТРЕТІХ ОСІБ, у % від страхової суми 

 

 

 

 

Тип транспортного засобу 

Термін страхування 

15 днів 1 місяць 2 місяці 

за кожний 

наступний 

місяць  

після 2 

місяців 

1 рік 

Легкові автомобілі об'ємом 

двигуна 

до 1800 куб. см 0,04 0,06 0,10 0,05 0,50 

понад 1800 куб. 

см 0,05 0,09 0,17 0,06 0,80 

Вантажні автомобілі 

вантажопідйомністю 

до 2 т 0,06 0,10 0,18 0,07 0,90 

до 2 т 0,07 0,12 0,22 0,10 1,00 

Автобуси 

пасажиромісткістю 

до 20 чол. 0,06 0,10 0,18 0,07 0,90 

понад 20 чол. 0,07 0,12 0,22 0,10 1,00 

Мототранспорт 0,02 0,03 0,03 0,02 0,20 

Трактори і самохідні машини 0,04 0,04 0,06 0,10 0,50 

Трамваї, тролейбуси 0,07 0,12 0,22 0,10 1,00 
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2. БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ШКОДУ, 

ЗАПОДІЯНУ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРЕТІХ ОСІБ, у % від 

страхової суми 

 

3. Страховий платіж  до причепів  легкових автомобілів становить 15,0%, a для причепів 

(напівпричепів) до вантажних автомобілів - 30,0%  до страхових  платежів, визначених за 

тарифами для відповідних транспортних засобів. 

 

4. У залежності від факторів, що впливають на оцінку страхового ризику, кінцевий розмір 

страхового тарифу додатково корегується за допомогою підвищувальних (від 1,01 до 10,0) і 

понижуючих (від 0,99 до 0,01) коефіцієнтів. 

 

5. Норматив витрат на ведення справи врахований при розрахунку страхових тарифів складає 

40 %. 

Актуарій  _____________  Клименко Юлія Володимирівна 

(Свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р.) 

Тип транспортного засобу 

Термін страхування 

15 днів 1 місяць 2 місяці 

за кожний 

наступний 

місяць  

після 2 

місяців 

1 рік 

Легкові автомобілі об'ємом 

двигуна 

до 1800 куб. см 0,07 0,12 0,20 0,10 1,00 

понад 1800 куб. 

см 0,10 0,17 0,30 0,12 1,50 

Вантажні автомобілі 

вантажопідйомністю 

до 2 т 0,12 0,20 0,35 0,15 1,80 

до 2 т 0,15 0,25 0,45 0,20 2,00 

Автобуси 

пасажиромісткістю 

до 20 чол. 0,12 0,20 0,35 0,15 1,80 

понад 20 чол. 0,15 0,25 0,45 0,20 2,00 

Мототранспорт 0,05 0,07 0,07 0,05 0,40 

Трактори і самохідні машини 0,07 0,12 0,20 0,10 1,00 

Трамваї, тролейбуси 0,15 0,25 0,45 0,20 2,00 


