1.1. Ці Правила добровільного страхування фінансових ризиків (далі –
Правила) – розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України,
Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів України.
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі - Страховик)
відповідно до цих Правил укладає договори добровільного страхування
фінансових ризиків (далі - договори страхування) з юридичними та дієздатними
фізичними особами (далі - Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і
Страхувальником, за якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання
страхового випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику або
іншій особі, визначеній у договорі страхування Страхувальником, на користь
якої укладено договір страхування, на умовах, визначених у договорі
страхування, а Страхувальник зобов'язується вносити страхові платежі у
визначені строки та виконувати інші умови договору страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування і
можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству
України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені
цими Правилами, якщо такі положення відповідають цим Правилам і не
суперечать законодавству України.
1.4.

У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

1.4.1. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків
унаслідок настання страхового випадку, та призначається Страхувальником для
отримання страхових відшкодувань за договором страхування.
1.4.2. Страхова сума - визначена договором страхування грошова сума, в
межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний
провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страхова сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є
граничною сумою виплати.
1.4.3. Страховий платіж (страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з умовами договору
страхування.
1.4.4. Франшиза – визначена умовами договору страхування частина збитку,
що не відшкодовується Страховиком.
1.4.5. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.4.6. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка
відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату
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страхового відшкодування Страхувальнику та/або Вигодонабувачу.
1.4.7. Контрагент - будь-яка юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала
зі Страхувальником Контракт (договір).
1.4.8. Контракт – будь-яка угода між Контрагентом та Страхувальником, щодо
якої може укладатися договір добровільного страхування фінансових ризиків.
1.4.9. Члени сім’ї Страхувальника – дружина або чоловік Страхувальника,
діти (в тому числі усиновлені), батьки, баба або дід, брати (сестри), онуки як
Страхувальника, так і його дружини або чоловіка та інші утриманці
Страхувальника, а також особи, які проживають разом зі Страхувальником
та/або ведуть із ним спільне господарство.
1.4.10. Працівники Страхувальника – штатні працівники Страхувальника
(робітники, службовці), які уклали трудові договори зі Страхувальником.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані зі збитками при здійсненні Страхувальником або іншою особою,
визначеною Страхувальником у договорі страхування, господарської
діяльності, а саме внаслідок порушення договірних зобов'язань (невиконання
або неналежне виконання контрагентом договірних зобов'язань перед
Страхувальником).
3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

3.1. Страховими ризиками за цими Правилами є порушення договірних
зобов'язань (невиконання або неналежне виконання Контрагентом договірних
зобов'язань перед Страхувальником) внаслідок настання подій, передбачених
договором страхування.
3.2. Страховим випадком є передбачена п. 3.1 цих Правил і договором
страхування подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) у період дії
договору страхування та на території його дії, з настанням якої (яких) виникає
обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій особі.
3.3. За цими Правилами договором страхування може бути передбачений
період очікування, після закінчення якого наступає факт невиконання
(неналежного виконання) Контрагентом Страхувальника своїх зобов’язань за
Контрактом.
3.4. Кілька подій, на випадок настання яких здійснюється страхування, при
їхньому настанні є одним страховим випадком, якщо ці події мають ту саму
первісну причину.
4.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

4.1. За цими Правилами страховими випадками не визнаються події, що
відбулися внаслідок:
4.1.1.

будь-якого роду військових дій, маневрів чи інших військових заходів і
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їх наслідків, путчів, заколотів, терористичних актів, громадянської війни,
народних хвилювань, страйків, несанкціонованих зборів, прямих або побічних
наслідків актів тероризму; розпоряджень уповноважених органів (конфіскація,
арешт, вилучення, пошкодження чи знищення);
4.1.1.1. Під «Терористичним актом (тероризмом)» розуміється дія, яка включає
у себе (але не обмежуючись) застосування сили або насильства та/або загрозу
застосування сили або насильства або насильства особою або групою осіб поза
залежності від того, діють вони самостійно, представляють або пов’язані з
будь-якою (будь-якими) організацією (організаціями) або урядом (урядами), яке
здійснюється у політичних, релігійних, ідеологічних або подібних цілях,
включаючи намір вплинути на будь-який уряд та/або залякування суспільства
або його частини;
4.1.2. прямого чи непрямого впливу ядерного вибуху, радіації чи
радіоактивного забруднення, пов’язаних із будь-яким застосуванням атомної
енергії і використанням радіоактивних матеріалів, хімічного забруднення;
4.1.3. порушення, встановлених законодавством
нормативними актами правил укладення Контрактів;

України

або

іншими

4.1.4. змін умов Контракту, а також умов будь-яких інших документів, що
впливають на умови Контракту без письмового погодження зі Страховиком;
4.1.5. дій Контрагента (його представників, працівників, членів його сім’ї),
що направлені на уникнення виконання зобов’язань за Контрактом.
4.2.

Страховик не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок:

4.2.1. невиконання/неналежного
виконання
Страхувальником
фінансових та інших зобов'язань перед Контрагентом за Контрактом;

своїх

4.2.2. заборони або обмеження грошових розрахунків в країні Контрагента або
в країні, через яку згідно з Контрактом здійснюється платіж;
4.2.3. анулювання заборгованості або перенесення строків погашення
заборгованості, згідно з двосторонніми урядовими та багатосторонніми
міжнародними угодами;
4.2.4. введення ембарго на імпорт (експорт), відкликання (анулювання)
імпортної, експортної та будь-яких інших ліцензій, наявність яких необхідна
для виконання Контрагентом та/або Страхувальником своїх зобов'язань за
Контрактом;
4.2.5. відмови Контрагента за будь-яких причин від прийняття або повернення
товарів, відмови від прийняття або виконання робіт, надання послуг;
4.2.6. невідповідності Контракту на поставку товарів або договорів про
надання послуг законодавству країни відправника, одержувача або транзиту, в
тому числі внаслідок зміни законодавства під час дії договору;
4.2.7. ненадання необхідних документів (товаросупроводжувальний документ,
вантажна митна декларація, рахунок/інвойс, дозвіл на вивіз або поставку
товарів, ліцензія тощо);
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4.2.8. постійної, регулярної, тривалої дії чи раптового викиду, розливу,
переміщення газів та газоподібних речовин, парів, променів, рідин, вологи,
кислот, хімічних сполук або будь-яких, в тому числі неатмосферних, опадів
(сажа, кіптява, дим, пил та ін.) та інших забруднюючих речовин;
4.2.9. злочинних дій або бездіяльності (в тому числі в стані алкогольного,
наркотичного, токсичного або іншого сп'яніння) Страхувальника та/або його
працівників, осіб, за яких Страхувальник, відповідно до законодавства, несе
відповідальність, членів сім’ї Страхувальника.
4.3.

Не підлягають відшкодуванню:

4.3.1. збитки, понесені Страхувальником внаслідок страхового випадку, який
настав у період дії договору страхування, але причини настання якого почали
діяти до укладення договору страхування;
4.3.2.

неустойки (штраф, пеня), плата за відкриття позичкового рахунку;

4.3.3.

інфляція, курсова різниця;

4.3.4. витрати з відшкодування моральної шкоди, шкоди нанесеної діловій
репутації;
4.3.5.

шкода, завдана навколишньому природному середовищу;

4.3.6.

шкода, завдана життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

4.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші
виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України.
5.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ

5.1. Страхова сума - визначена договором страхування грошова сума, в межах
якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний
здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
5.2. Якщо інше не передбачено договором страхування, страхова сума
встановлюється за згодою сторін та визначається виходячи із вартості
зобов'язань Контрагента у грошовому виразі перед Страхувальником
відповідно до Контракту на момент укладання договору страхування.
5.3. Договором страхування може бути передбачено встановлення страхової
суми виходячи із можливої втрати прибутку (додаткових витрат) внаслідок
невиконання/неналежного виконання договірних зобов'язань Контрагента
Страхувальника.
5.4. Договором страхування можуть бути передбачені обмеження розміру
виплати страхового відшкодування (ліміти відповідальності Страховика) за
страховим випадком, за Контрактом, за Контрагентом.
5.5. Договором страхування може бути передбачено відшкодування
додаткових витрат на юридичні та інші послуги, пов’язані з усуненням
наслідків страхового випадку, але не більше ніж 20% страхової суми,
зазначеної у договорі страхування.
5.6. Страхові суми у договорі страхування встановлюються у національній
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валюті України – гривні. За згодою сторін у договорі страхування може бути
зазначена страхова сума в гривнях, в еквіваленті до іншої валюти.
5.7. Договором страхування може
зазначається у договорі страхування.

бути

передбачена

франшиза,

яка

5.7.1. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному розмірі, так і у
відсотках страхової суми.
5.7.2. Встановлена за договором страхування безумовна франшиза завжди
вираховується із суми збитку за кожним страховим випадком.
5.7.3. При встановленні за договором страхування умовної франшизи, збитки,
які не перевищують встановленої умовної франшизи, не відшкодовуються
Страховиком і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їх розмір перевищує
умовну франшизу.
6.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК
ЙОГО ВНЕСЕННЯ

6.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми
за визначений період страхування.
6.2. Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору
страхування за згодою Сторін на підставі базових страхових тарифів, які
наведені у Додатку 1 до цих Правил, з урахуванням ступеня страхового ризику,
умов договору страхування, і зазначається у договорі страхування.
6.3. Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4. При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням зі
Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення
визначаються договором страхування.
6.5. Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний
сплатити не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку
строку дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
6.6. При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні
частини страхового платежу не надійшли у повному обсязі в строки, зазначені у
договорі страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань
Страховика припиняється після завершення 24 години дня, до якого
Страхувальник мав внести наступну частину страхового платежу, якщо інше не
передбачено договором страхування.
6.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник
втрачає право на внесення страхового платежу частинами, якщо до сплати
наступної частини страхового платежу Страхувальник заявив про настання
страхового випадку. У такому разі Страховик має право вимагати від
Страхувальника внести достроково несплачену частину річного страхового
платежу або утримати несплачену частину страхового платежу із суми
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страхового відшкодування.
6.8.

Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
7.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1 Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і
зазначається у договорі страхування.
7.2 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового
платежу, або першої частини страхового платежу, якщо інше не передбачено
договором страхування.
7.3 Територія (місце страхування) дії договору страхування зазначається у
договорі страхування.
8.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування укладається, як правило, на підставі письмової заяви
Страхувальника за формою, встановленою Страховиком, що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування.
8.2.

Подання заяви не зобов'язує сторони до укладення договору страхування.

8.3.

При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:

8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне
значення для визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини
невідомі та/або не можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються
обставини, зазначені у договорі страхування та в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити
Страховику
документи,
що
засвідчують
особу
Страхувальника чи його уповноваженого представника: довіреність або інший
документ, що свідчить про наявність та обсяг повноважень представника
Страхувальника;
8.3.3. надати завірені копії установчих документів, ліцензій, інших документів
на підставі яких здійснюється господарська діяльність Страхувальника та
Контрагента;
8.3.4. надати Контракт (договір) Страхувальника з Контрагентом;
8.3.5. надати баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника та його
Контрагента, при необхідності підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою);
8.3.6. надати опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна
Контрагентів Страхувальника, які можуть стати забезпеченням права вимоги
Страховика до винних у заподіянні збитків осіб після виплати страхового
відшкодування;
8.3.7. пред’явити Страховику інші документи, які мають значення для
визначення ступеня ризику за договором страхування.
8.4. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про
обставини, зазначені у пункті 8.3 цих Правил, та/або свідомо приховав від
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Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня
страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті
страхового відшкодування.
8.5. У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.6. Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за
згодою Страхувальника і Страховика шляхом укладання додаткової угоди до
договору страхування або шляхом укладання нового договору страхування.
9.
9.1.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Страхувальник має право:

9.1.1 На отримання страхового відшкодування при настанні страхового
випадку в порядку, передбаченому договором страхування та цими Правилами.
9.1.2 На дострокове припинення дії договору страхування згідно із
законодавством України.
9.1.3

Ініціювати внесення змін до договору страхування.

9.1.4
9.2.

На одержання дубліката договору страхування у разі його втрати.
Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію
про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки
страхового ризику.
9.2.3. Уживати заходи для усунення обставин, що підвищують ступінь
ризику.
9.2.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж 3 (три)
робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового ризику
(відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі страхування). У
разі збільшення ступеня ризику на вимогу Страховика укласти додаткову угоду
до договору страхування і внести додатковий страховий платіж.
9.2.5. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо предмета договору страхування.
9.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
9.2.7. На письмове звернення Страховика видати доручення та інші необхідні
документи особам, призначеним Страховиком, для захисту інтересів як
Страховика, так і Страхувальника.
9.2.8. Надати Страховику можливість брати участь у врегулюванні позовних
вимог.
9.2.9. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення
збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку.
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9.2.10. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем
відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні
страхового випадку, протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово
сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже
була здійснена Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути
Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
9.2.11. Повернути Страховику виплачену суму страхового відшкодування
упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом встановлених
законодавством України строків позовної давності виявиться обставина, яка є
підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
9.3.
Страховик має право:
9.3.1. Перевіряти достовірність інформації та документів, наданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового
випадку, перевіряти всі надані Страхувальником документи, направляти запити
в компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника внесення додаткового страхового платежу при підвищенні
ступеня ризику.
9.3.4. Отримати від Страхувальника та/або Вигодонабувача всі документи,
необхідні для реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний
збиток.
9.3.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його
розмір у випадках та в порядку, передбачених цими Правилами та договором
страхування.
9.3.6. На дострокове припинення дії договору страхування згідно із
законодавством України.
9.4.
Страховик зобов’язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Правилами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Відшкодувати витрати Страхувальника щодо запобігання
зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування.

або
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9.4.5. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
9.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та
обов’язки Страховика і Страхувальника.
10.
10.1.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання
події або як тільки стане відомо про настання події, що має ознаки страхового
випадку, повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу
Страховика. Якщо Страхувальник, його представник не могли зробити цього з
об’єктивних причин, вони повинні повідомити Страховика та/або цілодобову
сервісну службу Страховика одразу, як тільки це стане можливим.
10.1.2. Ужити всіх необхідних заходів для запобігання збільшення розміру
збитку та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
10.1.3. Узгоджувати письмово всі дії зі Страховиком, що мають відношення до
страхового випадку.
10.1.4. Без письмової згоди Страховика не робити заяв і не брати на себе
зобов’язань щодо добровільного відшкодування збитку, не визнавати повністю
чи частково своєї відповідальності і не підписувати будь-яких документів, що
встановлюють розміри збитку за вимогами, висунутими до нього у зв’язку зі
страховим випадком, окрім випадків, передбачених законодавством України.
10.1.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, подати письмову
заяву про страховий випадок/заяву про страхову виплату (за встановленою
Страховиком формою) не пізніше 2 (два) робочих днів від моменту його
настання/моменту, коли Страхувальник дізнався про настання страхового
випадку. Якщо з поважних причин Страхувальник, його представник не змогли
подати Страховику заяви про страховий випадок у встановлений договором
страхування строк, вони зобов’язані підтвердити це документально.
11.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Для врегулювання страхового випадку Страхувальник, його представник
зобов’язані, якщо інше не передбачено договором страхування, крім заяви,
передбаченої п.10.1.5 цих Правил, надати Страховику достовірну інформацію і
документи, необхідні для підтвердження факту, причин та обставин настання
страхового випадку і визначення розміру страхового відшкодування, а саме:
11.1.1. договір страхування;
11.1.2. Контракт та додатки до нього;
11.1.3. копії актів звірки, претензій, відповідей на них і інших документів
листування між Страхувальником та його Контрагентом, яке має відношення до
страхового випадку
11.1.4. інвойси,

товарно-транспортні та

інші накладні,

митні,

платіжні
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документи, виписки з рахунків, довідки, висновки та роз'яснювальні листи
державних органів, ліквідаційних комісій, банківських та інших установ, за
змістом яких підтверджується факт, причини, обставини та наслідки страхового
випадку та розмір збитку;
11.1.5. постанови суду про визнання Контрагента банкрутом;
11.1.6. документи компетентних органів, які підтверджують факт, причини та
наслідки настання страхового випадку;
11.1.7. документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо
запобігання та зменшення розміру збитку, якщо відшкодування таких витрат
передбачено договором страхування.
11.2. Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією, з’ясування
обставин страхового випадку та встановлення розміру збитку Страховик має
право письмово вимагати подання інших документів, що підтверджують факт і
обставини настання страхового випадку.
11.3. Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними,
оформленими згідно з вимогами законодавства України, засвідчені належним
чином. Страховик робить копії наданих Страхувальником документів і долучає
їх до справи з урегулювання страхового випадку, а оригінали повертає особі,
що надала документи.
12.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі рішення
суду, що набрало чинності або за письмовим погодженням зі Страховиком,
після надання Страхувальником Страховику всіх необхідних документів за
страховим випадком, визначенням обставин, причин, розміру і характеру
заподіяного збитку.
12.2. Страхове відшкодування виплачується, в межах страхової суми
(граничної суми виплати) в розмірі, що не перевищує дійсний збиток,
нанесений майновим інтересам Страхувальника.
12.3. Якщо це передбачено договором страхування, Страховик відшкодовує
Страхувальнику фактично понесені ним документально підтверджені витрати
на юридичні та інші послуги, пов’язані з усуненням наслідків страхового
випадку.
12.4. Якщо у договорі страхування встановлені страхові суми (ліміти
відповідальності Страховика) за окремим страховим випадком, за Контрактом,
за Контрагентом, то Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в
межах цих установлених страхових сум (лімітів відповідальності).
12.5. Розрахунок страхового відшкодування здійснюється за вирахуванням
франшизи, зазначеної у договорі страхування.
12.6. Порядок визначення розміру страхового відшкодування при настанні
страхового випадку зазначається в договорі страхування.
12.7.

Якщо

предмет

договору

страхування

застрахований

у

кількох
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страховиків, і загальна страхова сума перевищує розміру збитку, то страхове
відшкодування, що виплачується всіма страховиками, не може перевищувати
розміру фактичного збитку Страхувальника за цим страховим випадком. При
цьому кожний страховик здійснює виплату страхового відшкодування
пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.
12.8. До Страховика, який здійснив страхове відшкодування, в межах
фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа,
що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за
заподіяний збиток.
12.9. Загальний обсяг страхових відшкодувань за всіма страховими
випадками, що сталися в період дії договору страхування, не може
перевищувати страхової суми, встановленої договором страхування.
12.10. У разі виникнення суперечок між сторонами про причини настання
страхового випадку і розміру збитку кожна зі сторін має право зажадати
проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що
зажадала її проведення.
13.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування впродовж 30 (тридцять) робочих днів від дня
одержання Страховиком (в тому числі і від третіх осіб при проведенні
страхового розслідування) всіх необхідних документів, що підтверджують факт
настання, причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) на страхову виплату та складеного
Страховиком страхового акта, із визначенням розміру страхового
відшкодування; у строк до 15 (п’ятнадцять) робочих днів після прийняття
рішення про виплату страхового відшкодування Страховик здійснює виплату
страхового відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин
упродовж 15 (п’ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Правил.
14.
14.1.
є:

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ

Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування

14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (членів його родини, його представника
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або осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах) або особи, на користь
якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх
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 та вищезазначених осіб
встановлюється відповідно до законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником, членами його родини, його представником
або особами, які знаходяться з ними у трудових відносинах, або іншою особою,
на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
предмет договору страхування або про факт і обставини настання страхового
випадку.
14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі
від особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків, у тому числі шляхом
ненадання усіх документів, необхідних для встановлення обставин страхового
випадку.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави
для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку
Страховика у виплаті страхового відшкодування.
15.

оскаржити

відмову

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою
сторін, а також у разі:
15.1.1. закінчення строку дії договору страхування;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини 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
впродовж 10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
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15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України;
15.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2.
Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будьяка сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30
(тридцять) днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
16.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, пов’язані з договором страхування,
передбаченому законодавством України.
17.

вирішуються

у

порядку,

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у
виплаті страхового відшкодування, зазначені у цих Правилах, але які не
передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
Сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором
страхування.
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Додаток 1
до Правил добровільного
страхування фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)

СТРАХОВІ ТАРИФИ
Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.

1.

Страхові ризики

Порушення договірних зобов'язань (невиконання або
неналежне
виконання
Контрагентом
договірних
зобов'язань перед Страхувальником) внаслідок настання
подій, передбачених договором страхування

Таблиця 1
Базовий річний
страховий тариф,
%

4,00

2.
Коефіцієнти що застосовуються до базового річного страхового
тарифу.
2.1. В залежності від ризику порушення договірних зобов'язань
(невиконання або неналежне виконання Контрагентом договірних
зобов'язань перед Страхувальником) внаслідок настання подій, передбачених
договором страхування, сфери діяльності підприємства (виробництва)
застосовуються корегуючи коефіцієнти:
Таблиця 2
№
Значення
Сфера діяльності підприємства
п/п
коефіцієнта
1.
2.
3.

Промисловість
Транспорт
Зв’язок

0,50- 0,95
0,50-0,85
0,50-0,79

4.
5.
6.

Сільське господарство
Торгівля
Будівництво

0,50-0,68
0,50-0,63
0,50-0,75

7.

Інші

0,50-0,85

2.2. Розмір страхового тарифу залежить від обраних страхових ризиків,
розміру страхової суми, строку страхування, франшизи, фінансового стану
підприємства та ряду факторів, що впливають на ступінь ризику, ймовірність
виникнення страхового випадку та розмір збитків.

1.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Додаткові умови добровільного страхування фінансових ризиків, що
пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви в господарській діяльності
(далі – Додаткові умови) розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу
України, Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів
України і є Додатком 2 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція), (далі – Правила).
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі – Страховик)
відповідно до цих Додаткових умов укладає договори добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок перерви в
господарській діяльності (далі – договори страхування) з юридичними та
дієздатними фізичними особами (далі – Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового
випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику або іншій особі,
визначеній у договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено
договір страхування, на умовах, визначених у договорі страхування, а
Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови договору страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування і
можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені цими
Додатковими умовами, якщо такі положення відповідають цим Додатковим
умовам і не суперечать законодавству України.
1.3.4. Вигодонабувач – юридична або дієздатна фізична особа, яка може зазнати
збитків
унаслідок
настання
страхового
випадку,
та
призначається
Страхувальником для отримання страхових відшкодувань за договором
страхування.
1.4. У цих Додаткових умовах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
1.4.1. Перерва у господарській діяльності (вимушений простій) – період, коли
господарська діяльність Страхувальника, що зазначена у договорі страхування,
повністю або частково припинена внаслідок настання події, визнаної страховим
випадком, на період до її повного або часткового відновлення.
1.4.2. Господарська діяльність (виробнича діяльність) – діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та
реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що
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мають цінову визначеність, передбачена статутом (установчими документами)
Страхувальника та зазначена у договорі страхування.
1.4.3. Розрахунковий період – це період для якого при настанні страхового
випадку повинна бути розрахована втрата прибутку, якої могло б не бути, якби
підприємство продовжувало здійснювати господарську діяльність.
1.4.4. Франшиза – визначена умовами договору страхування частина збитку, що не
відшкодовується Страховиком.
1.4.5. Страхова сума – визначена договором страхування грошова сума, в межах
якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний провести
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Страхова
сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є граничною
сумою виплати.
1.4.6.
Страховий ризик – зазначена в договорі страхування подія або група
подій, на випадок якої провадиться страхування і яка має ознаки ймовірності та
випадковості настання.
1.4.7.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка
відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику та/або Вигодонабувачу.
1.4.8.
Страховий платіж (страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з умовами договору
страхування.
1.4.9.
Оренда – наймання, тимчасове користування майном, орендованим
Страхувальником для здійснення господарської (виробничої) діяльності, якщо за
умовами договору (договорів) оренди, найму тощо, орендні платежі підлягають
оплаті орендарем незалежно від факту знищення, втрати або пошкодження
орендованого майна.
1.4.10. Працівники Страхувальника – штатні працівники Страхувальника
(робітники, службовці), які уклали трудові договори зі Страхувальником.
1.4.11. Податки (збори) – обов’язкові платежі, що підлягають сплаті незалежно
від обсягів господарської діяльності (у т.ч. земельний податок, регіональні і
місцеві збори тощо);
1.4.12. Кредити (інші залучені кошти) – кошти які залучаються для розвитку
господарської діяльності Страхувальника, що була перервана.
1.4.13. Амортизаційні відрахування – це відрахування частини вартості
основних фондів для їх відтворення, шляхом списання на собівартість продукції
згідно з існуючими нормами, установленими для господарської діяльності
Страхувальника.
1.4.14. Під додатковими витратами розуміються необхідні і доцільні витрати,
зроблені Страхувальником у період перерви господарської діяльності, що
безпосередньо пов'язані із настанням страхового випадку, здійснені з метою
уникнення або скорочення тривалості періоду вимушеного простою в
господарської діяльності на рівні, звичайному для даного періоду часу.
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1.4.15. Під постійними витратами розуміються витрати на здійснення
господарської діяльності Страхувальника не пов’язані зі зміною обсягу
виробництва або реалізації товарів, робіт, послуг, які він продовжує нести у період
перерви у господарській діяльності, якщо вони необхідні для її відновлення.
1.4.15.1. До інших витрат господарської діяльності (відповідно до постійних
витрат) Страхувальника відносяться платежі за користування електричною і
тепловою енергією, за газ, воду і телефон; постійні витрати на проведення
технічних перевірок, підтримка основних засобів у робочому стані, забезпечення
санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки безпеки, вимог пожежної безпеки й
охорони тощо.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать
закону, пов'язані зі збитками при здійсненні Страхувальником або іншою особою,
визначеною Страхувальником у договорі страхування, господарської діяльності, а
саме внаслідок перерви в господарській діяльності.
2.2. За цими Додатковими умовами перерва в господарській діяльності може
бути визвана як внутрішніми факторами так і зовнішніми.
2.3. Під перервою в господарській діяльності (надання послуг, виконання робіт,
реалізація товарів тощо) розуміється перерва в господарській діяльності, яка
виникла у зв’язку з пожежею, стихійними явищами, вибухом, аварією (електротепло-, водо-, газо-, опалювальних та каналізаційних систем та/чи інших систем,
машин та обладнання необхідних для здійснення господарської діяльності
(виробничого процесу) та іншими страховими ризиками зазначеними у договорі
страхування.
3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

3.1. Страховими ризиками за цими Додатковими умовами є:
3.1.1. Втрата прибутку за період перерви в господарській діяльності.
3.1.1.1. Під втратою прибутку розуміється - той прибуток, який Страхувальник
одержав би протягом періоду перерви в господарській діяльності за рахунок
випуску і реалізації продукції або надання послуг, або від продажу товарів чи від
іншої господарської діяльності, якби господарська діяльність Страхувальника не
була перервана страховим випадком:
3.1.1.1.1. У промислових підприємств – за рахунок випуску і реалізації продукції.
3.1.1.1.2. У підприємств сфери обслуговування – за рахунок надання послуг.
3.1.1.1.3. У торгових підприємств – від продажу товарів.
3.1.1.2. Якщо Страхувальником не було отримано прибутку за попередній період
(рік), то на страхування не приймається відшкодування збитків внаслідок втрати
прибутку від перериви господарської діяльності, якщо договором страхування не
передбачено інше.
3.1.2. Постійні витрати за період перерви в господарській діяльності, а саме:
3.1.2.1.
витрати на основну заробітну плату штатних працівників
Страхувальника (винагород працівників);
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3.1.2.2. витрати на платежі органам соціального страхування та інші обов’язкові
платежі, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам Страхувальника;
3.1.2.3. витрати на обов’язкові відрахування;
3.1.2.4. витрати на плату за оренду;
3.1.2.5. витрати на податки і збори, що підлягають сплаті незалежно від обсягів
господарської діяльності (у тому числі земельний податок, регіональні і місцеві
збори тощо);
3.1.2.6. витрати на відсотки за кредитними договорами або за іншими
залученими коштами, якщо ці кошти залучалися для розвитку тієї господарської
діяльності, що була перервана;
3.1.2.7. витрати на амортизаційні відрахування;
3.1.2.8. інші витрати підприємства.
3.1.3.
Додаткові витрати. Додаткові витрати Страхувальника, які направлені
на скорочення періоду перерви в господарській діяльності (поновлення
господарської діяльності):
3.1.3.1. витрати щодо перенесення господарської діяльності в межах території
страхування і їх переустаткування під виробничі операції в рамках господарської
діяльності Страхувальника;
3.1.3.2. витрати, пов’язані з переведенням виробництва на інші підприємства,
якщо це може забезпечити більш швидке поновлення процесу господарської
діяльності;
3.1.3.3. витрати на заробітну плату та премії за понаднормову роботу, за роботу у
вихідні дні, нічну зміну й інші витрати за проведення термінового ремонту;
3.1.3.4. витрати, пов’язані з невиконанням Страхувальником своїх контрактних
зобов’язань внаслідок перерви у господарській діяльності;
3.1.3.5. інші витрати, пов’язані з прискореним постачанням необхідних для
поновлення виробництва предметів, продукції, товарів в межах здійснення
Страхувальником господарської діяльності які зазначені у договорі страхування.
3.1.3.6. За цими Додатковими умовами та договором страхування може бути
передбачена компенсація Страхувальнику додаткових витрат, що пов’язані:
3.1.3.6.1. з перервою виробництва у господарській діяльності за місцем
здійснення господодарської діяльності;
3.1.3.6.2. з перенесення господарської діяльності та її переустаткування під
виробничі операції в рамках господарської діяльності Страхувальника, або з
іншими діями Страхувальника, що направлені на запобігання або змененшення
розміру збитків.
3.2. Договором страхування може бути передбачено, що страховим випадком
також визнаються збитки Страхувальника внаслідок перерви у господарській
діяльності,
спричинені
затримкою
в
постачанні
сировини
та/або
непередбачуваними збитками і зупинкою виробництва у іншого виробника, що є
постачальником товарів або надає послуги Страхувальнику, пов’язані з його
господарською діяльністю.
3.3. Договором страхування може бути передбачено страхування як за окремим
ризиком, так і за групою ризиків.
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3.4. Перелік страхових ризиків за кожним окремим договором страхування
визначається Страхувальником та Страховиком і зазначається в договорі
страхування.
3.5. Страховим випадком є передбачена п.п. 3.1, 3.2 цих Додаткових умов і
договором страхування подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) у
період дії договору страхування та на території його дії, з настанням якої (яких)
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій особі.
4.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

4.1. За цими Додатковими умовами до страхових випадків не відносяться і
страхове відшкодування не здійснюється, якщо перерва у господарській діяльності
виникла внаслідок:
4.1.1. навмисних дій, необережності Страхувальника (його працівників,
представників), або осіб, які пов’язані з ним умовами будь-яких договорів, та
несуть згідно таких договорів відповідальність за збереження та дотримання
відповідних умов експлуатації майна Страхувальника, яким Страхувальник
володіє, користується, розпоряджається для проведення гоподарської діяльності;
4.1.2. порушення умов пожежної і охоронної безпеки, інших встановлених
правил та нормативів використання і збереження майна, умови технологічних
процесів, техніки безпеки, що призвело до знищення (загибелі), пошкодження або
втрати майна, що використовується для проведення гоподарської діяльності;
4.1.3. зносу, корозії, окислювання, гниття й інших природних процесів, що
притаманні майну, необхідному для здійснення господарської діяльності, а також
пошкодження його гризунами, комахами, цвіллю, грибком, гніздуванням;
4.1.4. обвалу, руйнування, пошкодження будівель, споруд або їх частин, через їх
ветхість, зношення, часткове руйнування або пошкодження внаслідок тривалої
експлуатації, неспроможністю Страхувальника підтримувати майно для
здійснення господарської діяльності в належному стані тощо;
4.1.5. пошкодження вогнем не через пожежу, а внаслідок обробки майна
необхідного для здійснення господарської діяльності вогнем, теплом або іншим
термічним впливом з метою їхньої переробки, наприклад: для сушення, варення,
прасування, копчення, жарки, гарячої обробки або плавлення металів тощо;
4.1.6. вогню через тління, підземного вогню (вогню вулканічного походження
або пожежі на вугільній шахті чи на нафтовій свердловині), процесу ферментації,
включаючи природну ферментацію речовин, промислову ферментацію, що
застосовується у виробничих процесах;
4.1.7. крадіжки або розкрадання майна Страхувальника, необхідного для
здійснення господарської діяльності;
4.1.8. будь-якого роду військових дій, маневрів чи інших військових заходів і їх
наслідків, путчів, заколотів, терористичних актів, громадянської війни, народних
хвилювань, страйків, несанкціонованих зборів прямих або побічних наслідків
актів тероризму, включаючи пошкодження або знищення майна від пожежі або
вибуху, прямо чи побічно пов'язаних з терористичним актом.
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4.1.8.1. Під «Терористичним актом (тероризмом)» розуміється дія, яка включає у
себе (але не обмежуючись) застосування сили або насильства та/або загрозу
застосування сили або насильства або насильства особою або групою осіб поза
залежності від того, діють вони самостійно, представляють або пов’язані з будьякою (будь-якими) організацією (організаціями) або урядом (урядами), яке
здійснюється у політичних, релігійних, ідеологічних або подібних цілях,
включаючи намір вплинути на будь-який уряд та/або залякування суспільства або
його частини;
4.1.9. конфіскації, арешту, вилучення, пошкодження чи знищення майна,
необхідного для здійснення господарської діяльності, внаслідок розпоряджень
уповноважених органів;
4.1.10. прямого чи непрямого впливу ядерного вибуху, радіації чи
радіоактивного забруднення, пов’язаних із будь-яким застосуванням атомної
енергії і використанням радіоактивних матеріалів, хімічного забруднення.
4.2.
Не відшкодовуються збитки Страхувальника, що виникли внаслідок:
4.2.1. зміни проекту відновлення, реконструкції пошкодженого майна
Страхувальника, необхідного для здійснення господарської діяльності, планового
ремонту та/або розширення (відновлення) господарської діяльності порівняно з її
станом безпосередньо до початку перерви у господарській діяльності;
4.2.2. заборони або обмеження органами державної влади проведення
відновлювальних робіт або відновлення
у господарскій діяльності
Страхувальника;
4.2.3.
затримок у відновленні і поновленні господарської діяльності, пов’язаних
з веденням справ у суді, з’ясуванням відносин власності, володінням, орендою,
найманням майна необхідного для здійснення господарської діяльності тощо.
4.3.
За цими Додатковими умовами не підлягають відшкодуванню витрати:
4.3.1. на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних і
швидкозношуваних предметів, продукції і товарів, палива, запчастин, тари тощо,
необхідних для здійснення господарської діяльності;
4.3.2. на податок на додану вартість, податок на прибуток, акцизи, митні збори та
інші податки, базою оподаткування яких є оборот або дохід, прибуток від
господарської діяльності;
4.3.3. на заробітну плату працівникам-відрядникам, яка залежить від обсягу
обороту або фінансового результату (крім оплати праці у розмірі посадових
окладів), премій і винагород, інших видів матеріального заохочення, основою
розрахунку яких є оборот або фінансовий результат господарської діяльності
Страхувальника;
4.3.4. на послуги, що надаються сторонніми юридичними або фізичними
особами (що не є працівниками Страхувальника), продовження придбання або
отримання яких не є обов’язковим;
4.3.5. на перевезення вантажів, що відправляються Страхувальником;
4.3.6. таких, як операції, що не мають безпосереднього відношення до
господарської діяльності Страхувальника, таким, як операції з цінними паперами,
земельними ділянками або операції з вільними коштами або капіталами, а також
прибуток від таких операцій;
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4.3.7. на неустойки, штрафи, пені, які Страхувальник відповідно до укладених
ним угод зобов'язаний сплачувати за невиконання або неналежне виконання своїх
договірних зобов'язань, зокрема, за непостачання в строк, затримку у виготовленні
товару, наданні послуг або інших зобов'язань, якщо:
4.3.7.1.
таке невиконання не було безпосереднім наслідком переривання
господарської діяльності Страхувальника;
4.3.7.2.
вищеназвані санкції передбачені договорами, що набрали чинності
після настання страхового випадку;
4.3.7.3.
розмір штрафних санкцій відповідно до укладених угод був збільшений
сторонами зазначених угод після настання страхового випадку;
4.3.7.4.
ліцензійні й авторські винагороди, що виплачуються на основі обороту
або обсягу продажів, а також винагороди винахідникам тощо.
4.4.
Страховик не відшкодовує моральної шкоди, шкоди, завданої
навколишньому природному середовищу.
4.5.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші виключення
зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать законодавству
України.
5.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ

5.1. Страхова сума – визначена договором страхування грошова сума, в межах
якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний здійснити
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
5.2. Страхова сума за договором страхування встановлюється виходячи з
розміру максимально можливих збитків від перерви у господарській діяльності,
які Страхувальник поніс би протягом періоду від моменту початку перерви його
господарської діяльності (повне припинення господарської діяльності) до
моменту, коли його господарська діяльність буде відновлена до рівня, в якому
воно знаходилось до настання страхового випадку.
5.3. Страхова сума розраховується на підставі звітних документів
Страхувальника, виходячи із середнього розміру отриманого прибутку від
господарської діяльності за 12 місяців, що передували до укладення договору
страхування та додаткових витрат (постійних та перемінних) за цей період і
залежить від розрахункового періоду.
5.4. При відсутності даних про господарську діяльність Страхувальника за
минулий рік, страхова сума встановлюється виходячи з планових показників
діяльності підприємства з урахуванням наявної інформації за аналогічними
підприємствами.
5.5. Договором страхування може бути передбачене встановлення лімітів
відповідальності Страховика за окремим страховим ризиком, на один страховий
випадок.
5.6. Договором стахування можуть бути передбачено встановлення лімітів на
додаткові витрати.
5.7. Страхові суми у договорі страхування встановлюються у національній
валюті України – гривні. За згодою сторін у договорі страхування може бути
зазначена страхова сума в гривнях, в еквіваленті до іншої валюти.
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5.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза, яка зазначається
у договорі страхування. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному
розмірі, так і у відсотках страхової суми.
5.8.1. Договором страхування може бути передбачена франшиза як період
очікування – період (франшиза у часовому виразі), що зазначений у годинах або
днях, протягом якого збитки, що завдані в цей період, не підлягають
відшкодуванню Страховиком.
6.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК ЙОГО
ВНЕСЕННЯ

6.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
6.2. Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору страхування
за згодою сторін на підставі базових страхових тарифів, які наведені у Додатку 1
до цих Додаткових умов, з урахуванням ступеня страхового ризику, умов
договору страхування, і зазначається у договорі страхування.
6.3. Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4. При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням зі
Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення визначаються
договором страхування.
6.5. Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний сплатити
не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку строку дії
договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.6. При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні
частини страхового платежу не надійшли у повному обсязі у строки, зазначені у
договорі страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань Страховика
припиняється після завершення 24 години дня, до якого Страхувальник мав
сплатити наступну частину страхового платежу, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник втрачає
право на сплату страхового платежу частинами, якщо до сплати наступної частини
страхового платежу Страхувальник заявив про настання страхового випадку. У
такому разі Страховик має право вимагати від Страхувальника сплатити
достроково несплачену частину річного страхового платежу або утримати
несплачену частину страхового платежу із суми страхового відшкодування.
6.8. Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
7.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і зазначається
у договорі страхування.
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7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового
платежу, або першої частини страхового платежу, якщо інше не передбачено
договором страхування.
7.3. Територія дії договору страхування зазначається у договорі страхування.
8.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування укладається, як правило, на підставі письмової заяви
Страхувальника за формою, встановленою Страховиком, що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування.
8.2. Подання заяви не зобов'язує сторони до укладення договору страхування.
8.3. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:
8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне значення,
для визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини невідомі та/або не
можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються обставини, зазначені у
договорі страхування та в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити Страховику документи, що засвідчують особу Страхувальника
чи його уповноваженого представника: довіреність або інший документ, що
свідчить про наявність та обсяг повноважень представника Страхувальника;
8.3.3. пред'явити Страховику звітні фінансові (бухгалтерські) документи.
8.4. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про обставини,
зазначені у пункті 8.3 цих Додаткових умов, та/або свідомо приховав від
Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня
страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті
страхового відшкодування.
8.5. У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.6. Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за згодою
Страхувальника і Страховика шляхом укладання додаткової угоди до договору
страхування або шляхом укладання нового договору страхування.
9.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку в
порядку, передбаченому договором страхування та цими Додатковими умовами.
9.1.2. На дострокове припинення дії договору страхування згідно із
законодавством України.
9.1.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування.
9.1.4. Одержати дублікат договору страхування у разі його втрати.
9.2. Страхувальник зобов’язаний:
9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
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9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику.
9.2.3. Уживати заходи для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику.
9.2.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж 3 (три)
робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового ризику
(відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі страхування). У
разі збільшення ступеня ризику - на вимогу Страховика укласти додаткову угоду
до договору страхування і внести додатковий страховий платіж.
9.2.5. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
9.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
9.2.7. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих унаслідок настання страхового випадку.
9.2.8. У
разі
отримання
Страхувальником
та/або
Вигодонабувачем
відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні
страхового випадку, протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово
сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже була
здійснена Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути
Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
9.2.9. Повернути Страховику виплачену суму страхового відшкодування
упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом встановлених
законодавством України строків позовної давності виявиться обставина, яка є
підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
9.3. Страховик має право:
9.3.1. Перевіряти
достовірність
інформації
та
документів,
поданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового випадку,
перевіряти всі подані Страхувальником документи, направляти запити в
компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника сплати додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня
ризику.
9.3.4. Отримати від Страхувальника та/або Вигодонабувача всі документи,
необхідні для реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний
збиток.
9.3.5. Відмовити у страховому відшкодуванні у випадках та в порядку,
передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування.
9.3.6. На дострокове припинення дії договору страхування згідно із
законодавством України.
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9.4. Страховик зобов’язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Додатковими умовами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів
для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
9.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страховика і Страхувальника.
10.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ

10.1. При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:
10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання події
або як тільки стане відомо про настання події, що має ознаки страхового випадку,
повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу Страховика. Якщо
Страхувальник, його представник не могли зробити цього з об’єктивних причин,
вони повинні повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу
Страховика одразу, як тільки це стане можливим.
10.1.2. Ужити всіх необхідних заходів для запобігання збільшення розміру шкоди
та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
10.1.3. Повідомити представників компетентних органів залежно від характеру
події за місцем її настання або як тільки стане відомо про її настання та/або
відповідних експертів (на письмову вимогу Страховика) та забезпечити наявність
документів, що підтверджують настання страхового випадку.
10.1.4. Без письмової згоди Страховика не робити заяв і не брати на себе
зобов’язань щодо добровільного відшкодування збитку, не визнавати повністю чи
частково своєї відповідальності і не підписувати будь-яких документів, що
встановлюють розміри збитку за вимогами, висунутими до нього у зв’язку зі
страховим випадком, окрім випадків, передбачених законодавством України.
10.1.5. За вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію,
яка необхідна для визначення причин та розміру завданих збитків в результаті
настання страхового випадку.
11.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Визнання події страховим випадком провадиться Страховиком на підставі
наступних документів:
11.1.1. договору страхування;
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11.1.2. заяви про страхову виплату (встановленої Страховиком форми);
11.1.3. письмового повідомлення Страхувальника про настання події, що має
ознаки страхового випадку;
11.1.4. довідку компетентних органів України (відповідно до характеру події)
про факт та обставини настання події, що має ознаки страхового випадку (довідка
МНС, пожежної, відомчих аварійних або інших служб; витяг з Єдиного реєстру
досудових розслідувань (далі - ЄРДР), або довідка про відмову у внесенні
заявленої події до ЄРДР; у разі кримінального провадження - документи
відповідного підрозділу МВС України щодо стану кримінального провадження;
вирок або інше рішення суду тощо);
11.1.5. документів, що підтверджують розмір непрямих збитків, здійснених з
метою з’ясування обставин страхового випадку, зменшення його наслідків,
відшкодування яких було передбачено договором страхування;
11.1.6. документів бухгалтерського обліку, що підтверджують розмір поточних
та додаткових витрат Страхувальника за період перерви в господарській
діяльності внаслідок настання страхового випадку, в т.ч. бухгалтерські книги та
виписки з них, інвентарні описи, балансові звіти, статистичну звітність, рахунки та
квитанції, а також інші документи, що стосуються господарської діяльності
Страхувальника як упродовж розрахункового періоду, так і за попередні роки до
настання страхового випадку (як правило, до 3 (три) років).
11.2. Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією, з’ясування
обставин страхового випадку та встановлення розміру страхового відшкодування,
Страховик має право письмово вимагати подання інших документів, що
підтверджують факт і обставини настання страхового випадку.
11.3. Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними,
оформленими згідно з вимогами законодавства України, засвідчені належним
чином. Страховик робить копії наданих Страхувальником документів і долучає їх
до справи з урегулювання страхового випадку, а оригінали повертає особі, що
надала документи.
12.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Страхове відшкодування виплачується після надання Страхувальником
Страховику всіх необхідних документів за страховим випадком, огляду місця
господарської діяльності Страхувальника Страховиком (його представником) та
складання акта огляду, визначення обставин, причин, розміру і характеру
заподіяного збитку.
12.2. Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком на підставі
документів бухгалтерського обліку, фінансової та внутрішньої звітності, а також
інших документів, що відображають показники господарської діяльності за
відповідний період.
12.3. Розмір страхового відшкодування розраховується за період перерви у
господарській діяльності з урахуванням розрахункового періоду.
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12.3.1. Перерва в господарській діяльності вважається закінченою в момент
технічної готовності до здійснення господарської діяльності, тобто в момент
відновлення або в момент закінчення періоду відшкодування, залежно від того,
який із цих моментів наступить раніше.
12.3.2. Договором страхування за погодженням Сторін може бути передбачено,
що перерва в господарській діяльності вважається закінченою не в момент
технічної готовності до здійснення виробничої діяльності, а в момент виходу
підприємства на той рівень обороту, що мав би місце, якби перерва у
господарській діяльності не відбулася.
12.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, то розмір страхового
відшкодування визначається (з урахуванням інших умов цих Додаткових умов та
договору страхування) в межах страхової суми (граничної суми виплати):
12.4.1. При втраті прибутку – у розмірі фактично неотриманного прибутку, який
Страхувальник отримав би у період перерви в господарській діяльності, якби
діяльність підприємства не була перервана настанням страхового випадку.
12.4.1.1. Якщо договором страхування не передбачено інше, розмір втраченого
прибутку від господарської діяльності внаслідок перерви цієї діяльності,
розраховується як добуток середнього прибутку за один день, отриманого
Страхувальником від господарської діяльності за попередній період, та кількості
днів фактичної перерви господарської (виробничої) діяльності.
12.4.2. При витратах – у розмірі фактично зроблених Страховиком витрат
(постіні, додаткові) у період перериву в господарській діяльності, за наявності
причинно-наслідкого зв’язку між перервою в господарської діяльності та
здійсненими Страхувальником витратами (постійні, додаткові) та підтвердженими
відповідними розрахунками та документами Страхувальника.
12.5. При відшкодуванні постійних витрат:
12.5.1. Підлягають відшкодуванню, якщо Страхувальник зобов’язаний за
законом або договором продовжувати нести такі витрати або їх здійснення
необхідне для поновлення перерваної господарської діяльності Страхувальника.
12.5.2. За період відшкодування в розмірах, які були би покриті доходами від
господарської діяльності Страхувальника за умови відсутності перерви в
господарській діяльності.
12.5.3. Амортизаційні відрахування на будинки, устаткування та інші основні
фонди Страхувальника підлягають відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо
такі відрахування провадяться на неушкоджені основні фонди або на їх частини,
що залишилися неушкодженими.
12.5.4. Договором страхування може бути передбачено виплату частини
страхового відшкодування за постійні витрати, після закінчення одного місяця від
початку перерви в господарській діяльності та після кожного наступного місяця.
12.6. При відшкодуванні додаткових витрат:
12.6.1. Сума додаткових витрат не може перевищувати суму прибутку, втрати
якої вдалося уникнути.
12.6.2. Додаткові витрати підлягають відшкодуванню, якщо вони:
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12.6.2.1. сприяють скороченню розміру страхового відшкодування, що підлягає
виплаті Страховиком;
12.6.2.2. здійснені за попередньою письмовою згодою Страховика.
12.7. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми
(граничної суми виплат) та з вирахуванням установленої договором страхування
франшизи.
12.8. Порядок визначення розміру страхового відшкодування при настанні
страхового випадку зазначається в договорі страхування.
12.9. До Страховика, який здійснив страхове відшкодування, в межах фактичних
витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала
страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
12.10. Загальний обсяг страхових відшкодувань за усіма страховими випадками,
що сталися в період дії договору страхування, не може перевищувати страхової
суми, встановленої договором страхування.
12.11. Якщо у договорі страхування передбачено страхові суми (ліміти
відповідальності Страховика) за окремим страховим ризиком та/або випадком
тощо, то Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в межах цих
установлених страхових сум (лімітів відповідальності).
12.12. Розмір виплати страхового відшкодування за кожним окремим предметом
договору страхування не може перевищувати страхової суми (граничної суми
випалати), встановленої договором страхування, за таким предметом договору
страхування.
12.13. У разі виникнення суперечок між сторонами про причини настання
страхового випадку і розміру збитку, кожна зі сторін має право зажадати
проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що зажадала
її проведення.
12.14. Якщо предмет договору страхування застрахований у кількох страховиків, і
загальна страхова сума перевищує розміру збитку, то страхове відшкодування, що
виплачується всіма страховиками, не може перевищувати розміру фактичного
збитку Страхувальника за цим страховим випадком. При цьому кожний страховик
здійснює виплату страхового відшкодування пропорційно розміру страхової суми
за укладеним ним договором страхування.
12.15. Якщо договір страхування від перерви в господарській діяльності укладений
додатково до договору страхування майна підприємства і при врегулюванні
збитку за договором майнового страхування виявиться, що страхова сума
становить певну частку (відсоток) вартості застрахованого майна, то страхове
відшкодування за договором страхування від перерви у господарської діяльності
виплачується у такій же частці як і за майновим договором страхування, якщо
інше не передбачено договором страхування.
12.16. Якщо інше не передбачено договором страхування, то після здійснення
Страховиком виплати страхового відшкодування страхова сума може бути
відновлена шляхом укладення додаткової угоди до договору страхування та
внесення додаткового страхового платежу.
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13.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
відшкодування впродовж 30 (тридцять) робочих днів від дня одержання
Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання,
причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) на страхову виплату та складеного
Страховиком страхового акта, із визначенням розміру страхового відшкодування;
у строк до 15 (п’ятнадцять) робочих днів після прийняття рішення про виплату
страхового
відшкодування
Страховик
здійснює
виплату
страхового
відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин упродовж
15 (п’ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Додаткових умов.
14.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (членів його родини, його представника або
осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах) або особи, на користь якої
укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх 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 та вищезазначених осіб встановлюється відповідно до
законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником, членами його родини, його представником
або особами, які знаходяться з ними у трудових відносинах, або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі від
особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків, у тому числі шляхом
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ненадання усіх документів, необхідних для встановлення обставин страхового
випадку.
14.1.6. Відмови від права вимоги до особи, відповідальної за збитки, або якщо
здійснення цього права Страховиком стало неможливим з вини Страхувальника
(Вигодонабувача).
14.1.7. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку оскаржити відмову Страховика у
виплаті страхового відшкодування.
15.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою
сторін, а також у разі:
15.1.1. закінчення строку дії договору страхування;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини 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 впродовж
10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачене умовами договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника
– фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
законодавством України;
15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
15.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка
сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30
(тридцять) днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу,
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором
страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
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умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
16.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, пов’язані з договором страхування,
передбаченому законодавством України.
17.

вирішуються

у

порядку,

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у виплаті
страхового відшкодування, зазначені у цих Додаткових умовах, але які не
передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором страхування.
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Додаток 1
до Додаткових умов добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками,
понесеними внаслідок перерви
в господарській діяльності,
що є додатком 2 до Правил
добровільного страхування
фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)
БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.

1.
№
п/п

Страхові ризики

1. Втрата прибутку за період перерви в господарській
діяльності
2. Постійні витрати за період перерви в господарській
діяльності
3. Додаткові витрати, які направлені на скорочення
періоду перерви в господарській діяльності
(поновлення господарської діяльності)

Таблиця 1
Базовий річний
страховий
тариф, %
0,70
0,55
0,40

2.
Коефіцієнти що застосовуються до базового річного страхового
тарифу.
2.1. В залежності від ризику виникнення перерви в господарській
діяльності, сфери діяльності підприємства, типу та галузі виробництва
застосовується наступні коригувальні коефіцієнти:
Таблиця 2
№
Значення
п/п
Сфера діяльності підприємства
коефіцієнта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Промисловість
Транспорт
Зв’язок
Сільське господарство
Торгівля
Будівництво
Інші

0,10- 0,95
0,10-0,85
0,10-0,79
0,10-0,68
0,10-0,63
0,10-0,75
0,10-0,85

2.2. Розмір страхового тарифу залежить від обраних страхових ризиків,
розміру страхової суми, строку страхування, франшизи, фінансового стану

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Додаткові умови добровільного страхування фінансових ризиків, що
пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок припинення права власності на
майно (далі – Додаткові умови), розроблені відповідно до вимог Цивільного
кодексу України, Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів
України і є Додатком 3 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція), (далі – Правила).
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі - Страховик)
відповідно до цих Додаткових умов укладає договори добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок припинення
права власності на майно (далі – договори страхування) з дієздатними фізичними
особами та юридичними особами (далі – Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником,
за якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку
здійснити страхове відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у
договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено договір
страхування, на умовах, визначених у договорі страхування, а Страхувальник
зобов'язується вносити страхові платежі у визначені строки та виконувати інші
умови договору страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування і
можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені цими
Додатковими умовами, якщо такі положення відповідають цим Додатковим умовам
і не суперечать законодавству України.
1.4. У цих Додаткових умовах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
1.4.1. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків
унаслідок настання страхового випадку, та призначається Страхувальником для
отримання страхових відшкодувань за договором страхування.
1.4.2. Страхова сума - визначена договором страхування грошова сума, в межах
якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний провести
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Страхова
сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є граничною
сумою виплати.
1.4.3. Страховий платіж (страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з умовами договору
страхування.
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1.4.4. Франшиза - визначена умовами договору страхування частина збитку, що не
відшкодовується Страховиком.
1.4.5. Навмисні дії - дії, наявність яких встановлюється на підставі матеріалів та
висновків суду чи відповідних компетентних органів, які проводили розслідування
за даним страховим випадком.
1.4.6. Позовна давність - це строк, встановлений законодавством України, у межах
якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права
або інтересу.
1.4.7. Позов - вимога, що пред’являється в судовому порядку.
1.4.8. Право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо
володіння, користування та розпорядження майном. Правом власності є право
особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб.
1.4.9. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і
яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.4.10. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка
відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику та/або Вигодонабувачу.
1.4.11. Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем і
продавцем, після відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі
знанням справи, розсудливо і без примусу.
1.4.12. Дійсна вартість майна – вартість відтворення (вартість заміщення) або
ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов договору страхування.
1.4.13. Вартість відтворення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на
створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, який є ідентичним
об’єктові оцінки.
1.4.14. Вартість заміщення – визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на
створення (придбання) нового об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, який може
бути йому рівноцінною заміною.
1.4.15. Страхова виплата (страхове відшкодування) – грошова сума, що
виплачується Страховиком за умовами договору страхування при настанні
страхового випадку.
1.4.16. Майно – майно (нерухоме, рухоме), яким Страхувальник володіє на правах
власності та по відношенню до якого укладено договір страхування.
1.4.17. Правочин – дія фізичної або юридичної особи, спрямована на набуття, зміну
або припинення цивільних прав та обов’язків.
1.4.18. Недійсний правочин – правочин, визнаний недійсним у судовому порядку
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згідно із законодавством України.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать
закону, пов'язані із матеріальними збитками Страхувальника або іншої особи,
визначеній у договорі страхування (Вигодонабувача), внаслідок припинення права
власності на майно.
2.2. На підставі цих Додаткових умов на страхування приймаються фінансові
ризики, пов’язані із матеріальними збитками, понесеними внаслідок припинення
права власності на таке майно:
2.2.1. нерухоме майно – земельні ділянки, ділянки надр, відособлені водні
об’єкти, розташовані на земельній ділянці, і все, що міцно зв’язано з землею, тобто
об’єкти, переміщення яких є неможливим без їх знецінення, зміни їх призначення
та/або зміни їх конструктивних властивостей, а саме: ліси, багаторічні насадження,
будівлі, споруди, підприємства як майнові комплекси, квартири, житлові будинки,
житлові приміщення, нежитлові приміщення та інше нерухоме майно або його
частина, яке (яка) належить Страхувальнику (Вигодонабувачу) на підставі права
власності (в тому числі особистої або спільної часткової чи спільної сумісної
власності);
2.2.2. рухоме майно – майно, яке не відноситься до нерухомого і яке при потребі
можна вільно переміщувати у просторі.
2.3. За цими Додатковими умовами на страхування не приймається ризик
припинення права власності Страхувальника на майно:
2.3.1. що незареєстроване в установленому законодавством порядку, якщо такий
порядок передбачений для цього майна і відсутні документи, які підтверджують
право власності;
2.3.2. на яке звернене стягнення або яке є предметом позовних вимог щодо
припинення або обмеження права власності на дату укладення договору
страхування.
2.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, за цими Додатковими
умовами на страхування не приймається ризик припинення права власності
Страхувальника на таке майно:
2.4.1. рукописи, креслення та будь-яку іншу технічну документацію;
2.4.2. моделі, макети, зразки, форми тощо;
2.4.3. коштовні метали у зливках і коштовні камені без оправ, вироби з коштовних
металів, коштовних каменів і діамантів;
2.4.4. технічні носії інформації комп'ютерних і аналогічних систем, зокрема,
магнітні стрічки і касети, магнітні диски, блоки пам'яті тощо;
2.4.5. марки, монети, грошові знаки і бони, малюнки, картини, скульптури або
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інші колекції чи твори мистецтва, предмети релігійного культу;
2.4.6. тварини та кімнатні рослини.
3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

3.1. Страховими ризиками за цими Додатковими умовами є ризики втрати
Страхувальником (Вигодонабувачем) права власності на майно на підставі рішення
суду, яке набрало законної сили внаслідок:
3.1.1. Вчинення Правочину фізичною особою, яка визнана недієздатною
внаслідок психічного розладу здоров`я.
3.1.2. Вчинення Правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної
дієздатності.
3.1.3. Вчинення Правочину фізичною особою, дієздатність якої обмежена в
судовому порядку внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними
речовинами.
3.1.4. Вчинення Правочину дієздатною фізичною особою, яка в момент вчинення
Правочину не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
(нервове потрясіння, психічній розлад або інша хвороба (фізична травма тощо).
3.1.5. Вчинення Правочину під впливом помилки, що має істотне значення
відносно природи Правочину, прав та обов’язків Сторін, таких властивостей та
якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за
цільовим призначенням.
3.1.6. Вчинення Правочину під впливом омани (обману), насильства, погрози,
зловмисної домовленості представника однієї Сторони з другою Стороною або під
впливом тяжкої обставини.
3.1.7. Позову одного із власників майна, що знаходиться у спільній власності з
мотиву відсутності в особи, що реалізувала майно, належним чином оформлених
повноважень від інших власників майна або за мотивом недотримання
законодавства України, що порушує права інших учасників частки у спільній
власності.
3.1.8. Вчинення Правочину особою, яка не мала повноважень або особою, яка
діяла з перевищенням повноважень.
3.1.9. Витребування у Страхувальника придбаного ним майна за відплатним
договором (добросовісний набувач) власником цього майна, якщо воно вибуло з
володіння останнього або особи, якій він передав майно у володіння не з їхньої
волі.
3.1.10. Недоліків угоди, в результаті якої Страхувальник придбав майно, та інших
обставин, які залежать від попередніх власників майна та здійснених ними
правочинами з майном або його часткою;
3.1.11. Визнання судом поважності причин пропуску терміну позовної давності та
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поновлення прав третіх осіб або попередніх власників на майно або його частку.
3.1.12. Нікчемності Правочину або визнання його недійсним на інших законних
підставах.
3.1.12.1. Недійсності правочину, укладеного з майном, внаслідок недодержання
його форми (простої письмової, нотаріально посвідченої) та/або відсутності його
державної реєстрації у випадках, встановлених законом.
3.2. Договором страхування може бути передбачено страхування як за окремим
страховим ризиком, так і за групою страхових ризиків, зазначених в п. 3.1 цих
Додаткових умов.
3.3. Страховим випадком є передбачена п. 3.1 цих Додаткових умов і договором
страхування подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) у період дії
договору страхування та на території його дії, з настанням якої (яких) виникає
обов’язок
Страховика
здійснити
виплату
страхового
відшкодування
Страхувальнику або іншій особі.
4.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

4.1. За цими Додатковими умовами страховими випадками не визнаються події,
що відбулися внаслідок:
4.1.1. відчуження майна Страхувальником та/або відмови Страхувальника від
права власності на майно;
4.1.2. знищення (загибель, знос, руйнування, ліквідація, забруднення) чи
пошкодження майна з будь-якої причини, у тому числі внаслідок стихійного лиха,
пожежі тощо;
4.1.3. звернення стягнення на майно за зобов’язаннями Страхувальника та
погашення Страхувальником боргових зобов'язань, в тому числі, в результаті
банкрутства (неплатоспроможності), сплати неустойки, штрафів тощо майном,
право власності на яке застраховано;
4.1.4. реквізиції та конфіскації майна;
4.1.5. викупу пам’яток історії та культури;
4.1.6. викупу земельної ділянки з метою суспільної необхідності;
4.1.7. припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом
земельної ділянки на якій воно розміщено;
4.1.8. прийняття закону, іншого нормативно-правового акту, в результаті якого
право власності Страхувальника (Вигодонабувача) припиняється, визнається не
чинність або вносяться зміни до правовстановлюючих документів на майно;
4.1.9. технічних помилок при оформленні правовстановлюючих документів при
реєстрації права власності Страхувальника на майно, помилок невідповідностей,
неповної або недостовірної інформації, помилок, допущених установами юстиції
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або державної реєстрації прав на нерухоме майно;
4.1.10. дій державних органів, які стосуються позбавлення прав на майно або
обмеження можливості його користування і які передбачені законодавством
України (виселення у випадках капітального ремонту майна, внаслідок
переобладнання і перепланування будинків, аварійного стану будинків тощо);
4.1.11. вилучення, в тому числі шляхом викупу, для державних або муніципальних
потреб, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення на підставі актів
уповноважених органів влади майна;
4.1.12. втрати
зареєстрованих
в
установленому
порядку
оригіналів
правовстановлюючих документів на майно, що підтверджують право власності
Страхувальника, за умови неможливості відновити такі документи, в тому числі
отримати дублікат;
4.1.13. самочинного будівництва Страхувальником майна (житлових будинків,
гаражів, споруд, господарських будівель тощо) на земельній ділянці без дозволу на
будівництво або будівництво з порушенням будівельних (проектних, санітарних,
технічних тощо) норм;
4.1.14. припинення права власності Страхувальника на майно через дію ядерного
вибуху, радіації чи радіоактивного зараження, воєнних дій, маневрів, військових
заходів і їхніх наслідків, актів тероризму, громадянської війни, народних
хвилювань усякого роду або страйків, тощо;
4.1.15. дій (бездіяльності) Страхувальника в стані алкогольного, токсичного або
наркотичного сп’яніння, а також у стані, в якому він не усвідомлював значення
своїх дій та/або не міг ними керувати;
4.1.16. вчинення Страхувальником правочину, про протиправність якого він знав
або повинен був знати;
4.1.17. вчинення Страхувальником фіктивного або удаваного правочину;
4.1.18. припинення дії договору довічного утримання (догляду), за яким
Страхувальник набув майно у власність, внаслідок розірвання такого договору на
підставі рішення суду на вимогу відчужувача, третьої особи, на користь якої він
був укладений, або самого Страхувальника;
4.1.19. придбання Страхувальником майна в особи, яка не мала права його
відчужувати або в особи, яка не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності,
про що Страхувальник знав або повинен був знати.
4.2. Якщо інше не передбачено договором страхування, страховими випадками не
визнаються події, що відбулися внаслідок припинення права власності на майно,
якщо вони стались у зв’язку з:
4.2.1. задоволенням позовних вимог до Страхувальника, особи, що знаходиться в
родинних відносинах із Страхувальником – фізичною особою (в тому числі
особою, яка спільно проживає (проживала) однією сім’єю, але не перебувала у
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шлюбі; колишньою дружиною або чоловіком Страхувальника), пов’язаної
(афілійованої) зі Страхувальником особи);
4.2.2. вчиненням правочину під впливом тяжких обставин, незалежно від того хто
був ініціатором такого правочину;
4.2.3. вчиненням правочину під впливом насильства, тобто всупереч справжньої
волі особи, внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску.
4.3.

Страховик не відшкодовує:

4.3.1. моральної шкоди, шкоди завданої діловій репутації, упущену вигоду;
4.3.2. штрафні санкції (неустойка, штрафи, відсотки за користування чужими
коштами тощо), що накладені на Страхувальника.
4.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші виключення зі
страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать законодавству
України.
5.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ

5.1. Страхова сума за договором страхування визначається за згодою між
Страховиком та Страхувальником у межах дійсної вартості майна, що
підтверджується відповідними документами (довідки про балансову вартість,
платіжних документів, договорів купівлі–продажу, висновку оцінювача, який має
право на здійснення оціночної діяльності відповідно до законодавства України, та
інших документів, що надаються Страхувальником для підтвердження вартості
майна).
5.2. Дійсна вартість майна, зазначена в договорі страхування, не може бути
надалі оскаржена, за винятком випадку, якщо Страховик, який не скористався до
укладення договору страхування своїм правом на оцінку страхового ризику, був
навмисно введений в оману відносно цієї вартості.
5.3. Договором страхування може бути передбачено відшкодування додаткових
витрат на юридичні та інші послуги, пов’язані з усуненням наслідків страхового
випадку, але не більше ніж 20% страхової суми, зазначеної у договорі страхування.
5.4. Договором страхування можуть бути передбачені обмеження розміру
виплати страхового відшкодування (ліміти відповідальності Страховика) за
страховими випадками, за окремими предметами договору страхування, за групою
предметів договору страхування.
5.5. Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим ризиком, за
групою страхових ризиків, за окремим предметом договору страхування або
групою предметів договору страхування, за договором страхування в цілому або на
інших умовах, зазначених у договорі страхування.
5.6. Страхові суми у договорі страхування встановлюються у національній валюті
України - гривні. За згодою сторін у договорі страхування може бути зазначена
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страхова сума в гривнях, в еквіваленті до іншої валюти.
5.7. Якщо страхова сума перевищує вартість майна, договір страхування
вважається недійсним відносно тієї частини страхової суми, яка перевищує
вартість майна.
5.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза, яка зазначається у
договорі страхування.
5.8.1. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному розмірі, так і у
відсотках страхової суми.
5.8.2. Встановлена за договором страхування безумовна франшиза завжди
вираховується із суми збитку за кожним страховим випадком.
5.8.3. При встановленні за договором страхування умовної франшизи, збитки, які
не перевищують встановленої умовної франшизи, не відшкодовуються
Страховиком і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їх розмір перевищує
умовну франшизу.
6.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА
ПОРЯДОК ЙОГО ВНЕСЕННЯ

6.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
6.2. Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору страхування
за згодою Сторін на підставі базових страхових тарифів, які наведені у Додатку 1
до цих Додаткових умов, з урахуванням ступеня страхового ризику, умов договору
страхування, і зазначається у договорі страхування.
6.3. Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4. При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням зі
Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення визначаються
договором страхування.
6.5. Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний сплатити не
пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку строку дії
договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.6. При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні частини
страхового платежу не надійшли у повному обсязі в терміни, зазначені у договорі
страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань Страховика
припиняється після завершення 24 години дня, до якого Страхувальник мав
сплатити наступну частину страхового платежу, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник втрачає
право на сплату страхового платежу частинами, якщо до сплати наступної частини
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страхового платежу Страхувальник заявив про настання страхового випадку. У
такому разі Страховик має право вимагати від Страхувальника сплатити
достроково несплачену частину річного страхового платежу або утримати
несплачену частину страхового платежу із суми страхового відшкодування.
7.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і зазначається у
договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового
платежу, або першої частини страхового платежу, якщо інше не передбачено
договором страхування.
7.3. Територія (місце страхування) дії договору страхування зазначається у
договорі страхування.
8.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Договір страхування укладається, як правило, на підставі письмової заяви
Страхувальника за формою, встановленою Страховиком, що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування.
8.2. Подання заяви не зобов'язує сторони до укладення договору страхування.
8.3. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:
8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне значення, для
визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини невідомі та/або не
можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються обставини, зазначені у
договорі страхування та в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити Страховику документи, що засвідчують особу Страхувальника чи
його уповноваженого представника: довіреність або інший документ, що свідчить
про наявність та обсяг повноважень представника Страхувальника;
8.3.3. надати установчі документи, баланс, довідку про фінансовий стан,
підтверджені аудитором (для Страхувальників - юридичних осіб);
8.3.4. документи, що підтверджують право власності на майно (свідоцтво про
право власності, договір, рішення суду, розпорядження відповідного органу тощо)
– залежно від виду майна;
8.3.5. документи про технічний та експлуатаційний стан майна (фінансовоособовий рахунок, довідка про вартість, план земельної ділянки, технічний паспорт
тощо) – залежно від виду майна;
8.3.6. документи, що свідчать про набуття та перехід права власності на майно
(витяг з домової книги, свідоцтво про державну реєстрацію права власності тощо) залежно від виду майна;
8.3.7. документи, що підтверджують вартість майна;
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8.3.8. пред’явити Страховику інші документи, які мають значення для визначення
ступеня ризику за договором страхування.
8.4. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про обставини,
зазначені у пункті 8.3 цих Додаткових умов, та/або свідомо приховав від
Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня
страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті
страхового відшкодування.
8.5. У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.6. Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за згодою
Страхувальника і Страховика шляхом укладання додаткової угоди до договору
страхування або шляхом укладання нового договору страхування.
9.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. На отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку в
порядку, передбаченому договором страхування та цими Додатковими умовами.
9.1.2. На дострокове припинення
законодавством України.

дії

договору

страхування

згідно

із

9.1.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування.
9.1.4. На одержання дубліката договору страхування у разі його втрати.
9.2. Страхувальник зобов’язаний:
9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику.
9.2.3. Уживати заходи для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику.
9.2.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж 3 (три)
робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового ризику
(відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі страхування). У разі
збільшення ступеня ризику на вимогу Страховика укласти додаткову угоду до
договору страхування і внести додатковий страховий платіж.
9.2.5. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
9.2.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
9.2.7. На письмове звернення Страховика видати доручення та інші необхідні
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документи особам, призначеним
Страховика, так і Страхувальника.

Страховиком,

для

захисту

інтересів

як

9.2.8. Надати Страховику можливість брати участь у врегулюванні позовних
вимог.
9.2.9. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем відшкодування
збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні страхового випадку,
протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово сповістити про це
Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже була здійснена
Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути Страховику суму
отриманого страхового відшкодування або відповідну його частину.
9.2.10. Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику виплачену суму
страхового відшкодування упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом
встановлених законодавством України строків позовної давності виявиться
обставина, яка є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
9.3. Страховик має право:
9.3.1. Перевіряти
достовірність
інформації
та
документів,
наданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового випадку,
перевіряти всі надані Страхувальником документи, направляти запити в
компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника внесення додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня
ризику.
9.3.4. Отримати від Страхувальника всі документи, необхідні для реалізації права
вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
9.3.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у
випадках та в порядку, передбачених цими Додатковими умовами та договором
страхування.
9.3.6. На дострокове припинення
законодавством України.

дії

договору

страхування

згідно

із

9.4. Страховик зобов’язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Додатковими умовами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів
для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
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9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Відшкодувати витрати Страхувальника щодо запобігання або зменшення
збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування.
9.4.5. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
9.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страховика і Страхувальника.
10.
10.1.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ

При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання події
або як тільки стане відомо про настання події, що має ознаки страхового випадку,
повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу Страховика. Якщо
Страхувальник, його представник не могли зробити цього з об’єктивних причин,
вони повинні повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу
Страховика одразу, як тільки це стане можливим.
10.1.2. Ужити всіх необхідних заходів для запобігання збільшення розміру збитку
та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
10.1.3. Узгоджувати письмово всі дії зі Страховиком, що мають відношення до
страхового випадку.
10.1.4. Без письмової згоди Страховика не робити заяв і не брати на себе
зобов’язань щодо добровільного відшкодування збитку, не визнавати повністю чи
частково своєї відповідальності і не підписувати будь-яких документів, що
встановлюють розміри збитку за вимогами, висунутими до нього у зв’язку зі
страховим випадком, окрім випадків, передбачених законодавством України.
10.1.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, подати письмову заяву
про страховий випадок/заяву про страхову виплату (за встановленою Страховиком
формою) не пізніше 2 (два) робочих днів від моменту його настання/моменту, коли
Страхувальник дізнався про настання страхового випадку. Якщо з поважних
причин Страхувальник, його представник не змогли подати Страховику заяви про
страховий випадок у встановлений договором страхування строк, вони зобов’язані
підтвердити це документально.
10.1.6. Якщо у Страхувальника є можливість зменшення розміру позовних вимог,
сповістити про це Страховика і вжити всіх можливих заходів щодо зменшення
розміру позовних вимог.
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11.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Для врегулювання страхового випадку Страхувальник, його представник
зобов’язані, якщо інше не передбачено договором страхування, крім заяви,
передбаченої п.10.1.5 цих Додаткових умов, надати Страховику достовірну
інформацію і документи, необхідні для підтвердження факту, причин та обставин
настання страхового випадку і визначення розміру страхового відшкодування, а
саме:
11.1.1. договір страхування;
11.1.2. рішення суду, що набрало чинності, про припинення права власності на
майно (його частину) або про визнання правочину, за яким Страхувальник набув
право власності на майно, недійсним; інші документи, які відносяться до справи;
11.1.3. правовстановлюючі документи на майно;
11.1.4. документи,
що підтверджують розмір збитків та
понесених
Страхувальником (Вигодонабувачем) витрат, якщо такі витрати відшкодовуються
за умовами договору страхування;
11.1.5. документи, що підтверджують дійсну вартість майна;
11.1.6. документи, що підтверджують право власності Страхувальника на майно;
11.1.7. у разі смерті Страхувальника – свідоцтво про смерть; документи, що
підтверджують правонаступництво, опікунство або право на спадщину згідно із
законодавством України;
11.1.8. документ, що засвідчує особу – одержувача страхового відшкодування.
11.2. Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією, з’ясування
обставин страхового випадку та встановлення розміру збитку Страховик має право
письмово вимагати подання інших документів, що підтверджують факт і обставини
настання страхового випадку.
11.3. Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними,
оформленими згідно з вимогами законодавства України, засвідчені належним
чином. Страховик робить копії наданих Страхувальником документів і долучає їх
до справи з урегулювання страхового випадку, а оригінали повертає особі, що
надала документи.
12.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Страхове відшкодування визначається після надання Страхувальником
Страховику всіх необхідних документів (включаючи рішення суду, що набрало
чинності) за страховим випадком, визначення обставин, причин, розміру і
характеру заподіяного збитку.
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12.2. Страхове відшкодування виплачується в розмірі, що не перевищує дійсний
збиток, нанесений майновим інтересам Страхувальника, при цьому розмір
страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, яка зазначена у
договорі страхування.
12.3. Якщо відповідно до рішення суду право власності Страхувальника
припиняється:
12.4. на все майно, то страхове відшкодування виплачується в розмірі страхової
суми, зазначеної у договорі страхування;
12.5. на частину майна, то страхове відшкодування виплачується в розмірі частини
страхової суми, зазначеної у договорі страхування, що припадає на вартість
частини майна, на яке припинилось право власності Страхувальника;
12.6. якщо майно належало Страхувальнику на підставі права спільної часткової
власності чи на підставі права спільної сумісної власності, то розмір страхового
відшкодування дорівнює розміру вартості тієї частки майна, яка належала
Страхувальнику, але не більше страхової суми, встановленої договором
страхування.
12.7. Якщо це передбачено договором страхування, Страховик відшкодовує
Страхувальнику фактично понесені ним документально підтверджені витрати на
юридичні та інші послуги, пов’язані з усуненням наслідків страхового випадку .
12.8. Розрахунок страхового відшкодування здійснюється за вирахуванням
франшизи, зазначеної у договорі страхування.
12.9. Порядок визначення розміру страхового відшкодування при настанні
страхового випадку зазначається в договорі страхування.
12.10. Якщо предмет договору страхування застрахований у кількох страховиків, і
загальна страхова сума перевищує розміру збитку, то страхове відшкодування, що
виплачується всіма страховиками, не може перевищувати розміру фактичного
збитку Страхувальника за цим страховим випадком. При цьому кожний страховик
здійснює виплату страхового відшкодування пропорційно розміру страхової суми
за укладеним ним договором страхування.
12.11. До Страховика, який здійснив страхове відшкодування, в межах фактичних
витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала
страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
12.12. Загальний обсяг страхових відшкодувань за всіма страховими випадками, що
сталися в період дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми,
встановленої договором страхування.
12.13. У разі виникнення суперечок між сторонами про причини настання
страхового випадку і розміру збитку кожна зі сторін має право зажадати
проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що зажадала
її проведення.
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13.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ
У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
відшкодування впродовж 30 (тридцять) робочих днів від дня одержання
Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання,
причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) на страхову виплату та складеного Страховиком
страхового акта, із визначенням розміру страхового відшкодування; у строк до
15 (п’ятнадцять) робочих днів після прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування Страховик здійснює виплату страхового відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин упродовж
15 (п’ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Додаткових умов.
14.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (членів його родини, його представника або
осіб, які знаходяться з ними у трудових відносинах) або особи, на користь якої
укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх 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 та вищезазначених осіб встановлюється відповідно до
законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником, членами його родини, його представником або
особами, які знаходяться з ними у трудових відносинах, або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі від
особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
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визначенні обставин, характеру та розміру збитків, у тому числі шляхом ненадання
усіх документів, необхідних для встановлення обставин страхового випадку.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку оскаржити відмову Страховика у
виплаті страхового відшкодування.
15.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Дія договору страхування припиняється і договір втрачає чинність за
згодою сторін, а також у разі:
15.1.1. закінчення строку дії договору страхування;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини 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 впродовж
10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачене умовами договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
законодавством України;
15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
15.1.6. ухвалення
недійсним;

судового

рішення

про

визнання

договору

страхування

15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка
сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до
дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу,
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором
страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
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умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
16.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Спори, пов’язані з договором страхування, вирішуються у порядку, передбаченому
законодавством України.
17.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у виплаті
страхового відшкодування, зазначені у цих Додаткових умовах, але які не
передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
Сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором страхування.
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Додаток 1
до Додаткових умов добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками,
понесеними внаслідок припинення права власності
на майно, що є додатком 3 до Правил
добровільного страхування
фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.

Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.
Характеристика майна

Таблиця 1
Базовий річний страховий тариф, %

Нерухоме майно юридичних осіб

0,85

Квартири та інше нерухоме майно
фізичних осіб

1,00

Промислове обладнання, машини,
механізми

0,70

Продукція та товари

0,60

Автомобілі, інші транспортні
засоби

1,20

Рухоме майно юридичних осіб

1,00

Рухоме майно фізичних осіб

0,90

Земельна ділянка

1,20

Інше майно

1,30

2.
Коефіцієнти що застосовуються до базового річного страхового
тарифу.
2.1. Розмір страхового тарифу залежить від обраних страхових ризиків,
розміру страхової суми, строку страхування, франшизи, від імовірності
настання ризику припинення права власності на майно, підстави набуття
права власності, кількості правочинів щодо майна за останні 5 років,
наявності осіб, які можуть заявити про своє право власності на майно, та
інших факторів, що впливають на ступінь ризику.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Додаткові умови добровільного страхування фінансових ризиків, що
пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок неможливості здійснення
подорожі (поїздки) з причин її анулювання (далі – Додаткові умови),
розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України
«Про страхування» та інших законодавчих актів України і є Додатком 4 до
Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 96 (нова редакція),
(далі – Правила).
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі - Страховик)
відповідно до цих Додаткових умов укладає договори добровільного
страхування фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними
внаслідок неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин її анулювання
(далі - договори страхування) з юридичними та дієздатними фізичними особами
(далі - Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і
Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі
настання
страхового
випадку
здійснити
страхове
відшкодування
Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування
Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, на умовах,
визначених у договорі страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору
страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування і
можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству
України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені
цими Додатковими умовами, якщо такі положення відповідають цим
Додатковим умовам і не суперечать законодавству України.
1.4. У цих Додаткових умовах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
1.4.1. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків
унаслідок настання страхового випадку, та призначається Страхувальником для
отримання страхових відшкодувань за договором страхування.
1.4.2. Близькі родичі Страхувальника - його (її) жінка (чоловік), діти (в тому
числі - всиновлені), його (її) матір, батько (матір, батько його (її) жінки,
чоловіка), рідна сестра чи брат, також інші особи, які спільно проживають із
Страхувальником, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки.
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1.4.3. Вартість проїзду - вартість квитка для проїзду економічним класом.
1.4.4. Анулювання подорожі є:
1.4.4.1. неможливість здійснення подорожі (поїздки) із причин, зазначених у
договорі страхування.
1.4.4.2. дострокове припинення дії договору на туристичне обслуговування до
початку подорожі з ініціативи Страхувальника.
1.4.5. Договір на туристичне обслуговування – угода, укладена в письмовій
(електронній) формі, за умовами якої одна сторона (туроператор, турагент) за
встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за
замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг. Договір
на туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.
1.4.6. Подорож (поїздка) – пересування з будь-якою метою, що не суперечить
законодавству України та країни перебування, по будь-якій території, акваторії,
що передбачена договором страхування.
1.4.7. Турагент (Туристичний агент) – юридична особа, створена згідно із
законодавством України, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької
діяльності, яка здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного
продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів туристичної
діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та
супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на
турагентську діяльність.
1.4.8. Туроператор (Туристичний оператор) – юридична особа, створена
згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація
та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання
туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних
та супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на
туроператорську діяльність.
1.4.9. Країна перебування — територія іноземної держави, на якій перебуває
Страхувальник в період дії договору страхування.
1.4.10. Рейсовий політ – політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів
та/або в міжнародному довіднику авіарейсів (ABC World Airways Guide), за
умови, що перевізник має ліцензію, сертифікат або інший дозвіл на здійснення
рейсових перевезень, що видані відповідними інстанціями країни, на території
якої зареєстрований цей літак, і за умови, що перевізник відповідно до даного
дозволу утримує у технічно справному стані літак і регулярно публікує розклад
і тарифи на перевезення пасажирів.
1.4.11. Сервісна компанія (служба) — асистанська компанія, що діє від імені
та за дорученням Страховика щодо забезпечення надання послуг (допомоги)
Страхувальникам і координує їх дії у разі настання страхового випадку (далі –
Сервісна служба).
1.4.12. Страхова сума - визначена договором страхування грошова сума, в
межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний
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провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страхова сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є
граничною сумою виплати.
1.4.13. Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) - плата за
страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з
договором страхування.
1.4.14. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.4.15. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику та/або Вигодонабувачу.
1.4.16. Франшиза – визначена умовами договору страхування частина збитку,
що не відшкодовується Страховиком.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані із матеріальними збитками Страхувальника або іншої особи,
визначеній у договорі страхування (Вигодонабувача), внаслідок неможливості
здійснення подорожі (поїздки) з причин її анулювання.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховими ризиками за цими Додатковими умовами є ризики
неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин її анулювання, що
пов’язані з наступними подіями:
3.1.1. Смерть Страхувальника або члена його родини.
3.1.2. Екстрені операції
Страхувальника.

у

Страхувальника

або

у

близького

родича

3.1.3. Перебування на стаціонарному лікуванні більше 14 (чотирнадцять)
календарних днів включно, травми тяжкої та середньої складності у
Страхувальника або у близького родича Страхувальника.
3.1.3.1. Якщо є медичні приписи щодо заборони подорожі (поїдки) та
необхідності лікування (у випадку відсутності інших прямих дієздатних
родичів – при необхідності догляду за постраждалими членами його родини).
3.1.4. Пошкодження, знищення, втрата рухомого та/або нерухомого майна
Страхувальника внаслідок пожежі, вибуху, стихійного явища; заподіяння
шкоди майну Страхувальника внаслідок протиправних дій третіх осіб у
випадку, якщо врегулювання наслідків такого заподіяння збитку потребує
безпосередньої присутності Страхувальника на місці події та/або об’єктивно
перешкоджає здійсненню ним раніше запланованої подорожі (поїздки).
3.1.5. Необхідність участі Страхувальника у судовому засіданні та
присутності у місці такого засідання, якщо він є відповідачем, свідком або на це
є постанова суду, а також, якщо факт того, що такий розгляд припадає на
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період запланованої подорожі (поїздки) та об’єктивно перешкоджає її
здійсненню Страхувальнику відомо не було.
3.1.6. Отримання повідомлення про призив Страхувальника у Збройні сили
для проходження військової служби або для участі у військових зборах в період
подорожі (поїздки), що планується, про що Страхувальнику не було відомо до
укладення договору страхування.
3.1.7. Відмова Страхувальнику в отриманні в’їзної візи у країну тимчасового
перебування за умови своєчасної подачі повного пакету документів, необхідних
для одержання візи та оформлених відповідно до вимог Консульства
(Посольства) країни тимчасового перебування, а також відсутності раніше
отриманої відмови у видачі візи до країни, куди планується подорож (поїдка).
3.1.8. Анулювання подорожі (поїздки) особою, яка подорожує разом із
Страхувальником, внаслідок причин, зазначених у пп. 3.1.1 - 3.1.7 цих
Додаткових умов, якщо інше не передбачено договором страхування.
3.2.
Договором страхування може бути передбачено страхування як за
окремим страховим ризиком, так і за групою страхових ризиків, зазначених в п.
3.1 цих Додаткових умов.
3.3.
Страховим випадком за цими Додатковими умовами є факт понесення
прямих матеріальних (фінансових) збитків (витрат) Страхувальником внаслідок
анулювання подорожі (поїздки) в результаті настання події, передбаченої п. 3.1
цих Додаткових умов і договором страхування, що мала місце під час дії
договору страхування і не підпадає під виключення та обмеження страхування,
з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або іншій особі.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
4.1.
що:

Страховик не відшкодовує витрати Страхувальника, пов’язані з подією,

4.1.1. сталася внаслідок вчинення Страхувальником дій, в яких
правоохоронними органами або судом встановлені ознаки умисного злочину;
4.1.2. сталася внаслідок вчинення Страхувальником дій у стані алкогольного
сп’яніння, токсичного впливу транквілізаторів, трициклічних антидепресантів,
снодійних, холіноміметичних (одурманюючих) та наркотичних засобів;
4.1.3. сталася внаслідок самогубства (замаху на самогубство) Страхувальника
або навмисного нанесення собі тілесних ушкоджень Страхувальником;
4.1.4. сталася внаслідок навмисних дій (бездіяльності) або необережності
Страхувальника та/або третіх осіб, що призвело до страхового випадку, а також
здійснення або спроби здійснення Страхувальником злочинних дій або
порушення
нею
законів,
медичних
приписів,
санітарних
і
протиепідеміологічних рекомендацій тощо;
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4.1.5. сталася внаслідок стрибків з парашутом, а також внаслідок польоту
Страхувальника на літальному апараті (в т.ч. безмоторному), моторних
планерах, надлегких літальних апаратах, керуванням ним, крім випадків
польоту як пасажира на літаку цивільної авіації, керованому професійним
пілотом;
4.1.6. сталася внаслідок участі Страхувальника у страйках, заколотах,
внутрішніх заворушеннях, диверсіях, актах тероризму, бойових діях,
військових діях, маневрах або інших військових заходах, громадянській війні,
різного роду масових безпорядках, за виключенням випадків примусової або
випадкової участі;
4.1.7.
сталася внаслідок будь-якого скасування, обмеження чи зміни плану
подорожі, замовленої всупереч приписам і рекомендаціям лікаря;
4.1.8.
сталася внаслідок функціональних або органічних розладів психіки у
Страхувальника, його близького родича в період дії договору страхування;
4.1.9.
сталася внаслідок самолікування Страхувальника, призначень або
проведення лікування членом його сім’ї;
4.1.10. сталася внаслідок недотримання вимог консульських служб, які
пред’являються при оформленні віз для здійснення подорожі за кордон.
4.2. За цими Додатковими умовами до страхових випадків не відносяться і
страхове відшкодування не виплачується якщо:
4.2.1. при відмові Страхувальнику в отриманні в’їзної візи, якщо інформація
про договір страхування представлена Страховику пізніше, ніж за 15
(п’ятнадцять) днів до початку запланованої подорожі, якщо інше не
передбачено договором страхування;
4.2.2. при відмові Страхувальнику в отриманні в’їзної візи внаслідок
повторної відмови консульських служб Посольства країни тимчасового
перебування.
4.3. До страхових випадків не відноситься факт понесення фактичних збитків,
що виникли внаслідок:
4.3.1. невиконання Страхувальником (за будь-яких причин) будь-яких
фінансових та інших зобов’язань за договором на туристичне обслуговування;
4.3.2. ненадання необхідних документів для отримання візи;
4.3.3. порушення встановлених законодавством України або іншими
нормативними актами, правил та норм укладення договорів на туристичне
обслуговування.
4.4.

За цими Додатковими умовами не підлягають відшкодуванню:

4.4.1. штрафи, пені, упущена вигода, інші стягнення;
4.4.2. витрати пов’язані з різницею курсів валют;
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4.4.3. моральна
середовищу.

шкода,

шкода,

завдана

навколишньому

природному

4.5.
Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик не
відшкодовує витрати Страхувальника пов’язані з подією, що:
4.5.1. сталася внаслідок епідемії, карантину;
4.5.2. пов’язана із терміновим викликом Страхувальника на роботу для
виконання службових обов’язків, в т.ч. у випадку служби Страхувальника в
будь-яких збройних силах і формуваннях;
4.5.3. спричинена зайняттям Страхувальником будь-якими видами спорту,
пов’язаними із тренуваннями і участю в змаганнях спортсменів;
4.5.4. сталася внаслідок керування Страхувальником будь-яким транспортним
засобом без посвідчення водія відповідної категорії або передачі керування
транспортним засобом особі, що перебуває в стані алкогольного сп’яніння, або
особі, що не має посвідчення водія відповідної категорії;
4.5.5. сталася внаслідок інфекційного захворювання у Страхувальника, його
близьких родичів, чоловіка, дружини, які могли бути попереджені заздалегідь
зробленою вакцинацією та/або які є результатом порушення профілактичних
карантинних заходів після контакту з носієм такої інфекції;
4.5.6. сталася внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх
обов’язків Туроператором (Турагентом), дострокового припинення дії договору
на туристичне обслуговування з ініціативи Туроператора (Турагента), якщо
інше не передбачено договором страхування;
4.5.7. сталася внаслідок вагітності, хронічних захворювань, що не вимагають
життєрятувального лікування в умовах стаціонару, у Страхувальника, його
близького родича в період дії договору страхування, якщо інше не передбачено
договором страхування.
4.6.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші
виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
5.1. Страхова сума у договорі страхування встановлюється за згодою
Страховика та Страхувальника при укладанні договору страхування.
5.2. Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим випадком,
групою страхових випадків, договором страхування в цілому або на інших
умовах, зазначених у договорі страхування.
5.3. Договором страхування можуть бути передбачені обмеження розміру
страхової виплати (ліміти відповідальності Страховика) за страховими
випадками, за окремими витратами або за групою таких витрат.
5.4. За згодою сторін страхова сума за договором страхування встановлюється
у валюті відповідно до вимог країни, до якої вирушає Страхувальник.
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5.5. Страхувальник вносить страховий платіж у національній грошовій
одиниці (гривні) шляхом перерахунку суми страхового платежу, наведеного у
доларах США або євро (залежно від валюти страхової суми за договором
страхування), за офіційним курсом Національного банку України на день
внесення страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.
5.6. Договором страхування може
зазначається у договорі страхування.

бути

передбачена

франшиза,

яка

5.6.1. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному розмірі, так і у
відсотках страхової суми.
5.6.2. Встановлена за договором страхування безумовна франшиза завжди
вираховується із суми збитку за кожним страховим випадком.
5.7. При встановленні за договором страхування умовної франшизи збитки,
які не перевищують встановленої умовної франшизи, не відшкодовуються
Страховиком і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їх розмір перевищує
умовну франшизу.
6. СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК ЙОГО
ВНЕСЕННЯ
6.1.
Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової
суми за визначений період страхування.
6.2.
Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору
страхування за згодою Сторін на підставі базових страхових тарифів, які
наведені у Додатку 1 до цих Додаткових умов, з урахуванням ступеня
страхового ризику, умов договору страхування та зазначається у договорі
страхування.
6.3.
Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4.
При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням
зі Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення
визначаються договором страхування.
6.5.
Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний
сплатити не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку
строку дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
6.6.
При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні
частини страхового платежу не надійшли у повному обсязі в строки, зазначені у
договорі страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань
Страховика припиняється після завершення 24 години дня, до якого
Страхувальник мав внести наступну частину страхового платежу, якщо інше не
передбачено договором страхування.
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6.7.
Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник
втрачає право на сплату страхового платежу частинами, якщо до сплати
наступної частини страхового платежу Страхувальник заявив про настання
страхового випадку. У такому разі Страховик має право вимагати від
Страхувальника сплатити достроково несплачену частину річного страхового
платежу або утримати несплачену частину страхового платежу із суми
страхового відшкодування.
6.8.

Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і
зазначається у договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.3. Територія дії договору страхування зазначається у договорі страхування.
7.4. Територією дії договору страхування може бути територія будь-якої країни
світу, за виключенням території країн, де ведуться воєнні дії та відбуваються
стихійні лиха (явища), якщо інше не обумовлено договором страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1.
Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком (що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування), або іншим чином заявляє про свій
намір укласти договір страхування. Подання заяви не зобов'язує сторони до
укладення договору страхування.
8.2.
Договір страхування укладається на строк до одного року. Договір
страхування може укладатися на строк окремої поїздки або на строк дії візи до
країни (країн) перебування.
8.3.
При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:
8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне
значення для визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини не
відомі та/або не можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються
обставини, зазначені у договорі страхування та/або в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити
Страховику
документи,
що
засвідчують
особу
Страхувальника чи його уповноваженого представника: довіреність або інший
документ, що свідчить про наявність та обсяг повноважень представника
Страхувальника.
8.4.

Договори страхування не укладаються щодо осіб, які:

8.4.1. мають намір виїхати в країну тимчасового перебування на постійне
місце проживання, працювати та/або навчатись;
8.4.2. не мають постійного місця працевлаштування (навчання) на території
країни постійного проживання;
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8.4.3. мають медичні протипоказання за станом здоров’я.
8.5.
Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про
обставини, зазначені у пп.8.3, 8.4 цих Додаткових умов, та/або свідомо
приховав від Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення
ступеня страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у
виплаті страхового відшкодування.
8.6.
У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.7.
Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за
згодою Страхувальника і Страховика шляхом укладення додаткової угоди до
договору страхування або шляхом укладення нового договору страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1.

Страхувальник має право:

9.1.1. На отримання страхового відшкодування при настанні страхового
випадку в порядку, передбаченому договором страхування та цими
Додатковими умовами.
9.1.2.

Ініціювати внесення змін до договору страхування.

9.1.3. Достроково припинити
законодавством України.

дію

договору

страхування

9.1.4.

Одержати дублікат договору страхування у разі його втрати.

9.2.

Страхувальник зобов’язаний:

згідно

із

9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію
про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки
страхового ризику.
9.2.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж
3 (три) робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового
ризику (відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі
страхування). У разі збільшення ступеня ризику - на вимогу Страховика
укласти додаткову угоду до договору страхування і внести додатковий
страховий платіж.
9.2.4. Ознайомити Страхувальника з цими Додатковим умовами і договором
страхування.
9.2.5. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
9.2.6. Повідомити Страховика та/або Сервісну службу про настання
страхового випадку в строк, передбачений умовами договору страхування.
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9.2.7. Виконувати розпорядження та/або рекомендації Сервісної служби або
Страховика.
9.2.8. Надати право доступу експертів Страховика та його уповноважених
представників до всієї фінансової та іншої документації, пов’язаної зі
страховим випадком.
9.2.9. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення
збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку.
9.2.10. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем
відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні
страхового випадку, протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово
сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже
була здійснена Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути
Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
9.2.11. Повернути Страховику виплачену суму страхового відшкодування
упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом встановлених
законодавством України строків позовної давності виявиться обставина, яка є
підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
9.3.

Страховик має право:

9.3.1. Перевіряти достовірність інформації та документів, поданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового
випадку, перевіряти всі подані Страхувальником документи, направляти запити
в компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня
ризику.
9.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках та в
порядку, передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування.
9.3.5. На дострокове припинення дії договору страхування згідно із
законодавством України.
9.4.

Страховик зобов’язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Додатковими умовами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
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9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
9.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та
обов’язки Страховика і Страхувальника.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
10.1.
При настанні страхового випадку Страхувальник або її довірена особа
(представник) зобов'язані:
10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання
події, що має ознаки страхового випадку, зв'язатись із Страховиком та/або
Сервісною службою за вказаними у договорі страхування телефонами і
повідомити таку інформацію: номер договору страхування; прізвище та ім'я
Страхувальника; місце перебування та контактний телефон; докладний опис
обставин, що склалися, а також характер необхідної допомоги.
10.1.2. Узгодити із Страховиком та/або Сервісною службою всі дії і діяти
відповідно до інструкцій і рекомендацій Сервісної служби та/або Страховика.
10.1.3. Ужити всіх можливих заходів з метою запобігання або зменшення
збитків.
10.2.
У випадку, якщо Страхувальник з об’єктивних та поважних причин не
зміг зв’язатись із Сервісною службою та/або Страховиком для отримання
необхідної послуги (допомоги), він повинен, як стане можливо, але не пізніше 3
(три) робочих днів повідомити Страховика та/або Сервісну службу про факт
настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування.
10.3.
Подати письмову заяву про страховий випадок (за встановленою
Страховиком формою) не пізніше 3 (три) робочих днів від дня настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування. Якщо з
поважних причин Страхувальник чи його представник не змогли подати
Страховику заяву про страховий випадок у встановлений договором
страхування строк, вони зобов’язані підтвердити це документально.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1.
Визнання події страховим випадком проводиться на підставі таких
документів:
11.1.1.

договору страхування;

11.1.2. письмової Заяви про страхову виплату (встановленої Страховиком
форми);
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11.1.3. документу, що посвідчує особу одержувача виплати страхового
відшкодування (внутрішній паспорт) та копія довідки про присвоєння їй
ідентифікаційного номера;
11.1.4.

закордонного паспорту;

11.1.5.

оригіналів проїзних документів;

11.1.6.

оригіналу договору на туристичне обслуговування;

11.1.7. документів, які засвідчують отримання Туроператором (Турагентом)
грошових коштів від Страхувальника по оплаті туристичних послуг;
11.1.8. документів,
що
підтверджують
повернення
Туроператором
(Турагентом) Страхувальнику частини коштів за договором по наданню
туристичних послуг (калькуляція повернення й прибутковий касовий ордер
тощо);
11.1.9. документів і відомостей, необхідних для встановлення характеру
страхового випадку, а саме:
11.1.9.1.
при неможливості здійснити подорож через настання смерті,
розладу здоров’я, нещасного випадку зі Страхувальником або його близьким
родичем – довідки медичної установи, виписки з медичної карти амбулаторного
або стаціонарного хворого, завіреної підписом відповідальної особи та
печаткою лікувальної установи або листка непрацездатності, нотаріально
засвідченої копії свідоцтва про смерть, документів, що підтверджують
родинний зв’язок Страхувальника і близького родича;
11.1.9.2.
при неможливості здійснити подорож через смерть Страхувальника
- документи про правонаступництво або документ, що підтверджує право на
спадщину (для спадкоємців);
11.1.9.3.
при неможливості здійснити подорож через пошкодження,
знищення або загибель майна, що належить Страхувальнику, – документів, які
підтверджують майнові інтереси Страхувальника та факт настання і обставини
страхового випадку. Залежно від характеру події і її обставин такими
документами можуть бути документи відповідної компетентної установи чи
організації, наприклад, довідки органів пожежної охорони, метеорологічної або
сейсмічної служби, відомчої аварійної служби газу, електромереж тощо;
11.1.9.4.
при неможливості здійснити подорож через судовий розгляд –
оригіналу повідомлення суду про призначення розгляду справи, копії ухвали
суду про призначення дати та часу слухання справи (судова повістка) або
іншого документу компетентної організації, що підтверджує необхідність
участі у такому розгляді;
11.1.9.5.
при неможливості здійснити подорож через призив Страхувальника
у Збройні сили для проходження військової служби або для участі у військових
зборах в період подорожі – оригіналу повістки з військкомату;
11.1.9.6.
при відмові в одержанні в’їзної візи – офіційної відмови
консульської служби посольства та оригіналу закордонного паспорту з
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печаткою про відмову у видачі візи. Відмова консульської служби посольства
має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою посольства. У
разі відсутності такої відмови та/або неможливості її засвідчення підписом та
печаткою посольства, – Страхувальник надає документ за формою, що
встановлена Страховиком, що підписує уповноважена особа консульської
служби посольства та проставляє печатку про відмову у наданні в’їзної візи;
11.2.
Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією,
з’ясування обставин страхового випадку та встановлення розміру страхового
відшкодування Страховик має право письмово вимагати подання інших
документів з обґрунтуванням причин вимоги, що підтверджують факт і
обставини настання страхового випадку.
11.3.
При відсутності у Страхувальника документів, зазначених у
пп. 11.1 цих Додаткових умов Страховик має право надіслати офіційний запит
до Туроператора (Турагента) для визначення або підтвердження розміру
витрат, яких зазнав Страхувальник.
11.4.
Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути
достовірними, оформленими та засвідченими належним чином. Документи
можуть бути подані українською, російською, англійською, французькою,
німецькою або іспанською мовами. Якщо документи складені іншими мовами,
Страхувальник має надати офіційний переклад на українську мову. Страховик
робить копії наданих Страхувальником документів і долучає їх до справи з
урегулювання страхового випадку, а оригінали повертає особі, що надала
документи.
12. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором
страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) і страхового
акта, складеного Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що
визначається Страховиком.
12.2. Якщо подія, що відбулась, визнана Страховиком страховим випадком, то
страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть
встановлені обставини настання страхового випадку та розміри заподіяного
збитку.
12.3. Страхове відшкодування визначається у розмірі збитків, яких зазнав
Страхувальник при настанні страхового випадку, зазначеного в договорі
страхування.
12.4. Розрахунок страхового відшкодування здійснюється за вирахуванням
франшизи, зазначеної у договорі страхування.
12.5. Порядок визначення розміру страхового відшкодування при настанні
страхового випадку зазначається в договорі страхування.
12.6. Загальний обсяг страхових відшкодувань за всіма страховими
випадками, що сталися в період дії договору страхування, не повинен
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перевищувати страхової суми (граничної суми виплат), встановленої договором
страхування.
12.7. Страхове відшкодування Страхувальнику здійснюється в Україні у
національній грошовій одиниці України (гривня) шляхом переказу суми витрат
Страхувальника у гривні за офіційним курсом Національного банку України на
дату фактичної сплати таких витрат за кордоном, якщо інше не передбачено
договором страхування.
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування впродовж 20 (двадцять) робочих днів від дня
одержання Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт
настання, причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника на страхову виплату та складеного Страховиком страхового
акта, із визначенням розміру страхового відшкодування. Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування впродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів
після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин
упродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Додаткових умов.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування
є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено
договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена
норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх 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 законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Навмисне подання Страхувальником неправдивих відомостей про
предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.
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14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі
від особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави
для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку оскаржити відмову Страховика
у виплаті страхового відшкодування.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1.
Дія договору страхування припиняється і договір втрачає чинність за
згодою сторін, а також у разі:
15.1.1. закінчення строку дії договору страхування;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини у
встановлені договором страхування строки. При цьому договір страхування
вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або наступний)
страховий платіж не був сплачений на письмову вимогу Страховика впродовж
10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги Страхувальнику,
якщо інше не передбачене умовами договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті
Страхувальника – фізичної особи чи втрати його дієздатності, за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України;
15.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2.
Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір розірвати договір страхування будь-яка сторона
зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять)
днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено
договором страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
16

тарифу та фактично здійснених виплат страхового відшкодування за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу та фактично здійснених виплат страхового відшкодування за цим
договором страхування.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов’язані з договором страхування,
передбаченому законодавством України.

вирішуються

у

порядку,

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Права та обов’язки Страховика і Страхувальника, підстави для відмови у
виплаті страхового відшкодування, зазначені у цих Додаткових умовах, але які
не передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
Сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором
страхування.

17

Додаток 1
до Додаткових умов добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками,
понесеними внаслідок неможливості здійснення
подорожі (поїздки) з причин її анулювання,
що є додатком 4 до Правил
добровільного страхування
фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.

Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.
Таблиця 1
Страховий ризик

Базовий
річний
№ Страховими ризиками є ризики неможливості здійснення
п/п
страховий
подорожі (поїздки) з причин її анулювання, що пов’язані з тариф, %
наступними подіями:
1.

смерть Страхувальника або члена його родини

0,26

2.

екстрені операції, перебування на стаціонарному
лікуванні більше 14 (чотирнадцять) календарних днів
включно, травми тяжкої та середньої складності у
Страхувальника або у близького родича Страхувальника

0,02

3.

пошкодження, знищення, втрата рухомого та/або
нерухомого майна Страхувальника внаслідок пожежі,
вибуху, стихійного явища; заподіяння шкоди майну
Страхувальника, внаслідок протиправних дій третіх осіб у
випадку, якщо врегулювання наслідків такого заподіяння
збитку
потребує
безпосередньої
присутності
Страхувальника на місці події та/або об’єктивно
перешкоджає здійсненню ним раніше запланованої
подорожі

0,30

4.

необхідність участі Страхувальника у судовому засіданні
та присутності у місці такого засідання, якщо він є
відповідачем, свідком або на це є постанова суду, а також,
якщо факт того, що такий розгляд припадає на період
запланованої подорожі та об’єктивно перешкоджає її
здійсненню Страхувальнику відомо не було

2,00

5.

звільнення Страхувальника з роботи в результаті
скорочення штату на підприємстві за умови виконання
роботодавцем вимог діючого законодавства, про що
Страхувальнику не було відомо до укладення договору на
туристичне обслуговування

2,00

6.

отримання повідомлення про призив Страхувальника у
Збройні сили для проходження військової служби або для
участі у військових зборах в період подорожі, що
планується, про що Страхувальнику не було відомо до
укладення договору страхування

1,00

7.

відмова Страхувальнику в отриманні в’їзної візи у країну
тимчасового перебування за умови своєчасної подачі
повного пакету документів, необхідних для одержання
візи та оформлених відповідно до вимог Консульства
(Посольства) країни тимчасового перебування, а також
відсутності раніше отриманої відмови у видачі візи до
країни,
куди
планується
подорож
для
всіх
Страхувальників

3,00

8.

Анулювання подорожі особою, яка подорожує разом із
Страхувальником, внаслідок причин, зазначених у
пунктах 1 - 7

2,0

2.
Коефіцієнти що застосовуються до базового річного страхового
тарифу.
2.1. Розмір страхового тарифу залежить від обраних страхових ризиків, від
ступеня ризику, обсягу страхового покриття, мети виїзду за кордон, періоду
страхування, розміру страхової суми, інших істотних факторів, визначених у
договорі страхування.
2.2. При укладанні договорів страхуванні на строк менший ніж 1 рік
застосовуються коефіцієнти короткостроковості до річного страхового
тарифу:
Таблиця 2
Період
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
страхуміс. міс. міс. міс. міс. міс. міс. міс. міс. міс. міс.
вання
Значення
коефіцієн 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0, 95
та

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Додаткові умови добровільного страхування фінансових ризиків, що
пов’язані із матеріальними збитками, понесеними внаслідок непередбачених
фінансових витрат під час подорожі (поїздки) (далі – Додаткові умови),
розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України
«Про страхування» та інших законодавчих актів України і є Додатком 5 до
Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 96 (нова редакція),
(далі – Правила).
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі - Страховик)
укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, що пов’язані
із матеріальними збитками, понесеними внаслідок непередбачених фінансових
витрат під час подорожі (поїздки) (далі - договори страхування) з юридичними
особами та дієздатними фізичними особами (далі - Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і
Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі
настання
страхового
випадку
здійснити
страхове
відшкодування
Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі
страхування, на користь якої укладено договір страхування, на умовах,
визначених у договорі страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору
страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування
і можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству
України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені
цими Додатковими умовами, якщо такі положення відповідають цим
Додатковим умовам і не суперечать законодавству України.
1.4. У цих Додаткових умовах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
1.4.1. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати
збитків унаслідок настання страхового випадку, та призначається
Страхувальником для отримання страхових відшкодувань за договором
страхування.
1.4.2. Близькі родичі Страхувальника – його (її) жінка (чоловік), діти (в тому
числі - всиновлені), його (її) матір, батько (матір, батько його (її) жінки,
чоловіка), рідна сестра чи брат, також інші особи, які спільно проживають із
Страхувальником, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки.
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1.4.3.

Вартість проїзду - вартість квитка для проїзду економічним класом.

1.4.4. Країна перебування — територія іноземної держави, на якій перебуває
Страхувальник в період дії договору страхування.
1.4.5. Рейсовий політ – політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів
та/або в міжнародному довіднику авіарейсів (ABC World Airways Guide), за
умови, що перевізник має ліцензію, сертифікат або інший дозвіл на здійснення
рейсових перевезень, що видані відповідними інстанціями країни, на території
якої зареєстрований цей літак, і за умови, що перевізник відповідно до даного
дозволу утримує у технічно справному стані літак і регулярно публікує розклад
і тарифи на перевезення пасажирів.
1.4.6. Страхова сума – визначена договором страхування грошова сума, в
межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний
провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страхова сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є
граничною сумою виплати.
1.4.7. Сервісна компанія (служба) — асистанська компанія, що діє від імені
та за дорученням Страховика щодо забезпечення надання послуг (допомоги)
Страхувальникам і координує їх дії у разі настання страхового випадку (далі –
Сервісна служба).
1.4.8. Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) - плата за
страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з
договором страхування.
1.4.9. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.4.10. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування.
1.4.11. Франшиза – визначена умовами договору страхування частина збитку,
що не відшкодовується Страховиком.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані із матеріальними збитками Страхувальника або іншої особи,
визначеній у договорі страхування (Вигодонабувача), понесеними внаслідок
непередбачених фінансових витрат під час подорожі (поїздки).
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. За цими Додатковими умовами страховим ризиком є можливі матеріальні
збитки Страхувальника, понесені внаслідок виникнення непередбачених
фінансових витрат під час подорожі (поїздки), пов’язаних з наступними
подіями:
3.1.1. смерть близького родича Страхувальника;
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3.1.2. затримка/арешт Страхувальника, позбавлення волі, загроза виникнення
таких випадків, а також будь-які ускладнення, викликані офіційними
претензіями третіх осіб, в т.ч. внесення застави;
3.1.3. незручності при користуванні авіаційним транспортом:
3.1.3.1. відкладення або відміна авіарейсу;
3.1.3.2. затримка доставки багажу;
3.1.4. втрата або викрадення документів Страхувальника у країні тимчасового
перебування, а саме:
3.1.4.1. закордонного паспорту;
3.1.4.2. проїзного документу;
3.1.4.3. посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного
засобу, що належить Страхувальника на правах власності, повного
господарського володіння, оперативного управління або на інших законних
підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).
3.2. Страховим випадком є передбачена п. 3.1 цих Додаткових умов і
договором страхування подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) у
період дії договору страхування та на території його дії, з настанням якої (яких)
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику .
3.3. Страхування може бути здійснене на випадок однієї, декількох чи усіх
подій, зазначених в п. 3.1. цих Додаткових умов.
3.4. За згодою сторін умови страхування можуть бути змінені, доповнені або
замінені іншими загальноприйнятими в міжнародній страховій практиці, якщо
це не суперечить законодавству України.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
4.1. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик не
відшкодовує витрати:
4.1.1.
на консультації, юридичне супроводження та захист у спорах і справах
за податковим, трудовим законодавством, а також у справах із ДТП;
4.1.2.

у випадку відкладення або відміни авіарейсу, якщо:

4.1.2.1. Страхувальник не пройшов реєстрацію на рейс, крім випадків, коли не
було можливості пройти реєстрацію через страйки або з технічних причин;
4.1.2.2. затримка рейсу стала наслідком страйку або виникла з технічних
причин, про які Страхувальнику було повідомлено до реєстрації;
4.1.2.3. відміна авіарейсу опосередковано пов’язана зі стихійним лихом
(явищем), безпосереднім або опосередкованим впливом воєнних дій будь-якого
роду, релігійних, громадянських заворушень та страйків, будь-якими
терористичними діями або будь-якими іншими діями з політичних мотивів
незалежно від того, брав у них участь Страхувальник чи ні, крім випадків, якщо
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Страхувальник потрапив на територію держави до моменту початку такий дій
або стихійного лиха (явища);
4.1.3. у випадку втрати багажу, його пошкодження або знищення, що сталися
внаслідок:
4.1.3.1. конфіскації багажу митними органами або іншими представниками
офіційної влади країни тимчасового перебування;
4.1.3.2. неповідомлення Страхувальником відповідальних служб щодо
втраченого багажу, а також ненадання Страхувальником заяви про відсутні
предмети багажу;
4.1.3.3. звичайного зносу, природного погіршення якості, цвілі, прихованого
дефекту, дії хімічних реактивів, комах, гризунів або інших несприятливих умов.
4.2.

Страховик не відшкодовує:

4.2.1. вартість втрачених документів Страхувальника, а саме: особистої,
адміністративної та ділової документації (в т.ч. комерційних або наукових
матеріалів), дорожніх чеків, авіа- і залізничних квитків, цінних паперів, талонів
на оплату палива, готівки тощо.
4.2.2. збитки Страхувальника що виникли внаслідок незаконного проведення
третіми особами транзакцій з використанням втраченої або викраденої у
Страхувальника банківської картки.
4.3.
Страховик
не
відшкодовує
відновлення/заміну документів у разі:

витрати

Страхувальника

на

4.3.1. конфіскації документів митними органами або іншими представниками
офіційної влади країни тимчасового перебування;
4.3.2. неповідомлення Страхувальником відповідних служб щодо загублених
(втрачених, викрадених) документів, а також ненадання Страхувальником заяви
про відсутні документи;
4.3.3. якщо така заміна викликана пошкодженням, втратою ними вигляду,
придатного для використання тощо.
4.4.

Страховик не відшкодовує:

4.4.1. моральної
середовищу;

шкоди,

шкоди,

завданої

навколишньому

природному

4.4.2. витрати, у випадку відкладення або відміни авіарейсу,
Страхувальник відмовився від польоту до вильоту літака свого рейсу;

якщо

4.4.3. витрати у випадку затримки доставки багажу, якщо:
4.4.3.1.багаж перевозиться авіарейсом, кінцевим пунктом якого є країна
постійного проживання Страхувальника;
4.4.3.2.Страхувальник не повідомив уповноваженого представника авіаліній
про затримку доставки багажу або його втрату;
4.4.3.3.затримка багажу Страхувальника викликана митним оглядом;
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4.4.3.4.витрати, були здійснені Страхувальником після 3 (три) днів з моменту
його прибуття в аеропорт країни тимчасового перебування;
4.4.3.5.витрати були проведені Страхувальником після доставки її багажу
перевізником.
4.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші
виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
5.1. Страхова сума у договорі страхування встановлюється за згодою
Страховика та Страхувальника при укладанні договору страхування.
5.2. Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим випадком,
групою страхових випадків, договором страхування в цілому або на інших
умовах, зазначених у договорі страхування.
5.3. Договором страхування можуть бути передбачені обмеження розміру
страхової виплати (ліміти відповідальності Страховика) за страховими
випадками, за окремими витратами або за групою таких витрат.
5.4. За згодою сторін страхова сума за договором страхування
встановлюється у валюті відповідно до вимог країни, до якої вирушає
Страхувальник.
5.5. Страхувальник вносить страховий платіж у національній грошовій
одиниці (гривні) шляхом перерахунку суми страхового платежу, наведеного у
доларах США або євро (залежно від валюти страхової суми за договором
страхування), за офіційним курсом Національного банку України на день
внесення страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.
5.6. Договором страхування може
зазначається у договорі страхування.

бути

передбачена

франшиза,

яка

5.6.1. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному розмірі, так і у
відсотках страхової суми.
5.6.2. Встановлена за договором страхування безумовна франшиза завжди
вираховується із суми збитку за кожним страховим випадком.
5.7. При встановленні за договором страхування умовної франшизи збитки,
які не перевищують встановленої умовної франшизи, не відшкодовуються
Страховиком і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їх розмір перевищує
умовну франшизу.
6. СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК
ЙОГО ВНЕСЕННЯ
6.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми
за визначений період страхування.
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6.2. Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору
страхування за згодою сторін на підставі базових страхових тарифів, які
наведені у Додатку 1 до цих Додаткових умов, з урахуванням ступеня
страхового ризику, умов договору страхування та зазначається у договорі
страхування.
6.3. Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4. При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням зі
Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення
визначаються договором страхування.
6.5. Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний сплатити
не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку строку дії
договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.6. При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні
частини страхового платежу не надійшли у повному обсязі в строки, зазначені у
договорі страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань
Страховика припиняється після завершення 24 години дня, до якого
Страхувальник мав внести наступну частину страхового платежу, якщо інше не
передбачено договором страхування.
6.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник
втрачає право на сплату страхового платежу частинами, якщо до сплати
наступної частини страхового платежу Страхувальник заявив про настання
страхового випадку. У такому разі Страховик має право вимагати від
Страхувальника сплатити достроково несплачену частину річного страхового
платежу або утримати несплачену частину страхового платежу із суми
страхового відшкодування.
6.8.

Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і
зазначається у договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.3.

Територія дії договору страхування зазначається у договорі страхування.

7.4. Територією дії договору страхування може бути територія будь-якої
країни світу, за виключенням території країн, де ведуться воєнні дії та
відбуваються стихійні лиха (явища), якщо інше не обумовлено договором
страхування.
7.5. Договором страхування може бути визначене, що він діє тільки під час
подорожі за територіальні межі країни постійного проживання Страхувальника.
В цьому випадку, договір страхування набирає чинності з моменту перетинання
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Страхувальником кордону країни постійного проживання, якщо інше не
передбачено договором страхування, але не раніше дати початку дії та часу
видачі договору страхування, вказаних у ньому, та за умови сплати страхового
платежу в повному обсязі.
8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком (що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування), або іншим чином заявляє про свій
намір укласти договір страхування. Подання заяви не зобов'язує сторони до
укладення договору страхування.
8.2. Договір страхування укладається на строк до одного року. Договір
страхування може укладатися на строк окремої поїздки або на строк дії візи до
країни (країн) перебування.
8.3.

При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:

8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне
значення для визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини не
відомі та/або не можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються
обставини, зазначені у договорі страхування та/або в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити
Страховику
документи,
що
засвідчують
особу
Страхувальника чи його уповноваженого представника: довіреність або інший
документ, що свідчить про наявність та обсяг повноважень представника
Страхувальника.
8.4. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про
обставини, зазначені у п. 8.3 цих Додаткових умов, та/або свідомо приховав від
Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня
страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті
страхового відшкодування.
8.5. У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.6. Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за
згодою Страхувальника і Страховика шляхом укладення додаткової угоди до
договору страхування або шляхом укладення нового договору страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1.

Страхувальник має право:

9.1.1. На отримання страхового відшкодування при настанні страхового
випадку в порядку, передбаченому договором страхування та цими
Додатковими умовами.
9.1.2. Ініціювати внесення змін до договору страхування.
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9.1.3. Достроково припинити
законодавством України.

дію

договору

страхування

згідно

із

9.1.4. Одержати дублікат договору страхування у разі його втрати.
9.2.

Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику.
9.2.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж 3 (три)
робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового ризику
(відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі страхування). У
разі збільшення ступеня ризику - на вимогу Страховика укласти додаткову
угоду до договору страхування і внести додатковий страховий платіж.
9.2.4. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
9.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
9.2.6. Погоджувати зі Страховиком та/або Сервісною службою, телефони якої
зазначені у договорі страхування, всі дії, пов’язані з отриманням послуг у разі
настання страхового випадку.
9.2.7. Виконувати розпорядження та/або рекомендації Сервісної служби та/або
Страховика.
9.2.8. Надати право доступу Страховику та його уповноважених представників
до всієї фінансової та іншої документації, пов’язаної зі страховим випадком.
9.2.9. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих унаслідок настання страхового випадку.
9.2.10. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем
відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні
страхового випадку, протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово
сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже
була здійснена Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути
Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
9.2.11. Повернути Страховику виплачену суму страхового відшкодування
упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом встановлених
законодавством України строків позовної давності виявиться обставина, яка є
підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
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9.3.

Страховик має право:

9.3.1. Перевіряти достовірність інформації та документів, поданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового
випадку, перевіряти всі подані Страхувальником документи, направляти запити
в компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня
ризику.
9.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках та в порядку,
передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування.
9.3.5. На дострокове припинення
законодавством України.
9.4.

дії

договору

страхування

згідно

із

Страховик зобов’язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Додатковими умовами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
9.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страховика і Страхувальника.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
10.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:
10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання
події, що має ознаки страхового випадку, зв'язатись із Страховиком та/або
Сервісною службою за вказаними у договорі страхування телефонами і
повідомити таку інформацію: номер договору страхування; прізвище та ім'я
Страхувальника; місце перебування та контактний телефон; докладний опис
обставин, що склалися, а також характер необхідної допомоги.
10.1.2. Узгодити із Страховиком та/або Сервісною службою всі дії і діяти
відповідно до інструкцій і рекомендацій Сервісної служби та/або Страховика.
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10.1.3. Ужити всіх можливих заходів з метою запобігання або зменшення
збитків.
10.2. У випадку, якщо Страхувальник з об’єктивних та поважних причин не
зміг зв’язатись із Сервісною службою та/або Страховиком для отримання
необхідної послуги (допомоги), він повинен, як стане можливо, але не пізніше 3
(три) робочих днів повідомити Страховика та/або Сервісну службу про факт
настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування.
10.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, подати письмову
заяву про страховий випадок (за встановленою Страховиком формою), не
пізніше 3 (трьох) робочих днів від моменту його настання або моменту в’їзду
на територію України (при настанні страхового випадку за кордоном). Якщо з
поважних причин Страхувальник, його представник не змогли подати
Страховику заяву про страховий випадок, у встановлений договором
страхування термін, вони зобов’язані підтвердити це документально.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Виплата страхового відшкодування в рахунок оплати послуг,
передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування,
організованих Сервісною службою для Страхувальника, здійснюється
Страховиком без участі Страхувальника на підставі виставлених Страховику
рахунків Сервісною службою.
11.2. Документи, що надаються Страхувальником для підтвердження факту
настання страхового випадку та суми витрат:
11.2.1. договір страхування;
11.2.2. письмова Заява про страхову виплату (встановленої Страховиком
форми);
11.2.3. закордонний паспорт;
11.2.4. рахунки за телефонні розмови, факсимільні повідомлення, на яких
зазначено номер телефону, дату, час, напрямок дзвінків та вартість кожної
розмови;
11.2.5. документ, що посвідчує особу одержувача страхового відшкодування
(внутрішній паспорт) та копія довідки про присвоєння їй ідентифікаційного
номера;
11.2.6. оригінали проїзних документів;
11.2.7. у разі смерті близького родича Страхувальника – оригінал свідоцтва
про смерть;
11.2.8. документи про правонаступництво або документ, що підтверджує
право на спадщину (для спадкоємців).
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11.3. Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового
випадку та розмір збитку зазначається в договорі страхування
11.4. Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією, з’ясування
обставин страхового випадку та встановлення розміру страхового
відшкодування Страховик має право письмово вимагати подання інших
документів з обґрунтуванням причин вимоги, що підтверджують факт і
обставини настання страхового випадку.
11.5. Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними,
оформленими та засвідченими належним чином. Документи можуть бути
подані українською, російською, англійською, французькою, німецькою або
іспанською мовами. Якщо документи складені іншими мовами, Страхувальник
має надати офіційний переклад на українську мову. Страховик робить копії
наданих Страхувальником документів і долучає їх до справи з урегулювання
страхового випадку, а оригінали повертає особі, що надала документи.
12.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Страхове відшкодування в рахунок оплати послуг (допомоги),
передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування,
організованих Сервісною службою для Страхувальника, здійснюється через
Сервісну службу, яка є представником Страховика, безпосередньо на рахунок
установи, що надала такі послуги.
12.1.1. Підставою для оплати є рахунок від фахівця, закладу, установи за
надання Страхувальнику послуг разом із документами, що обґрунтовують
причини звернення за такими послугами.
12.1.2. Розрахунки між Страховиком та Сервісною службою за надані
Страхувальнику послуги здійснюються відповідно до умов і строків,
передбачених договором між Страховиком та Сервісною службою.
12.2. При настанні страхового випадку, у разі самостійної оплати вартості
послуг Страхувальником якщо:
12.2.1. Страхувальник узгодив суму витрат із Сервісною службою, витрати
Страхувальнику відшкодовуються Страховиком після повернення його із-за
кордону та після розгляду оригіналів документів, що підтверджують факт
настання страхового випадку та суму витрат.
12.2.2. Страхувальник без поважних причин не узгодив витрат із Сервісною
службою та/або Страховиком, витрати Страхувальника відшкодовуються
Страховиком у розмірі не більше еквівалента 150 умовних одиниць після
повернення його із-за кордону та після розгляду оригіналів документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку і суми витрат, якщо інше не
передбачено договором страхування.
12.3. В залежності від характеру страхового випадку Страховик відшкодовує
наступні витрати у розмірі, передбаченому договором страхування:
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12.3.1. у випадку смерті близького родича Страхувальника в країні його
постійного проживання - вартість проїзду в обидва кінці Страхувальника;
12.3.2. у разі термінової необхідності порушення справи щодо захисту прав
Страхувальника за кордоном, коли зволікання із вжиттям термінових заходів
може призвести до ускладнення захисту або до втрати можливості захисту прав
та законних інтересів Страхувальника - вартість надання юридичної допомоги;
12.3.3. у випадку відкладення відправлення літака на 4 (чотири) або більше
годин через страйк, з технічних причин, через несприятливі погодно-кліматичні
умови або поломку літака, а також якщо рейс було відмінено і Страхувальнику
не було запропоновано альтернативний транспортний засіб протягом цього
часу - витрати Страхувальника на харчування, проживання в готелі, а також
альтернативний транспорт;
12.3.4. у випадку не доставки Страхувальнику багажу, що перевозився
повітряним транспортом, зареєстрованим відповідно до митних правил,
протягом 6 (шість) годин після його прибуття в аеропорт - витрати на предмети
першої необхідності й одяг в розмірі, передбаченому договором страхування,
(крім прибуття в країну постійного проживання);
12.3.5. якщо документи Страхувальника були загублені, втрачені або
викрадені в країні тимчасового перебування - витрати, на отримання довідки
(дозволу) консульства на виїзд з країни тимчасового перебування та на
відновлення таких документів (включаючи супутні витрати):
12.3.5.1. закордонного паспорту;
12.3.5.2. проїзного документу дитини;
12.3.5.3. посвідчення водія, свідоцтва, що посвідчує реєстрацію транспортного
засобу, що належить Страхувальнику на правах власності, повного
господарського володіння, оперативного управління або на інших законних
підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).
12.3.6. Інші витрати, що зазначені у договорі страхування та узгоджені із
Страховиком.
12.4. Якщо договором страхування не передбачено інше, Страховик
відшкодовує витрати на телефонний зв’язок із Сервісною службою, необхідний
для повідомлення про екстремальну ситуацію або страховий випадок та
узгодження дій щодо надання послуги (допомоги) у розмірі, передбаченому
Договором страхування.
12.5. Порядок та умови визначення розміру страхового відшкодування при
настанні страхового випадку погоджується сторонами та зазначається в
договорі страхування.
12.6. Якщо після здійснення страхового відшкодування з'явились підстави для
виплати у більшому розмірі за цим страховим випадком, то Страховик здійснює
страхове відшкодування за вирахуванням раніше здійснених виплат за цим
страховим випадком.
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12.7. Розрахунок страхового відшкодування здійснюється за вирахуванням
франшизи, зазначеної у договорі страхування.
12.8. Загальний обсяг страхових відшкодувань за всіма страховими випадками,
що сталися в період дії договору страхування, не повинна перевищувати
страхової суми, встановленої договором страхування.
12.9. Страхове відшкодування Страхувальнику здійснюється в Україні у
національній грошовій одиниці України (гривня) шляхом переказу суми витрат
Страхувальника у гривні за офіційним курсом Національного банку України на
дату фактичної сплати таких витрат за кордоном, якщо інше не передбачено
договором страхування.
13.СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ
У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування впродовж 20 (двадцять) робочих днів від дня
одержання Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт
настання, причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника на страхову виплату та складеного Страховиком страхового
акта, із визначенням розміру страхового відшкодування. Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування впродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів
після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин
упродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Додаткових умов.
14.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування
є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено
договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена
норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх 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 законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
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14.1.3. Навмисне подання Страхувальником неправдивих відомостей про
предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі
від особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави
для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку оскаржити відмову Страховика
у виплаті страхового відшкодування.
15.УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою
сторін, а також у разі:
15.1.1. закінчення строку дії договору страхування;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини 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
впродовж 10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
15.1.5. ліквідації Страховика
України;

у порядку,

встановленому законодавством

15.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будьяка сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30
(тридцять) днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
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залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
16.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов’язані з договором страхування,
передбаченому законодавством України.

вирішуються

у

порядку,

17.ОСОБЛИВІ УМОВИ
Права та обов’язки Страховика і Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Додаткових умовах, які не
передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
Сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором
страхування.
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Додаток 1
до Додаткових умов добровільного страхування
фінансових ризиків, що пов’язані із
матеріальними збитками,
понесеними внаслідок
непередбачених фінансових витрат
під час подорожі (поїздки),
що є додатком 5 до Правил
добровільного страхування
фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.

Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.
Таблиця 1
Страховий ризик

№
п/п Страховим ризиком є можливі фінансові збитки
Страхувальника,
понесені
внаслідок
виникнення
непередбачуваних витрат під час подорожі, пов’язаних з
наступними подіями:

Базовий
річний
страховий
тариф, %

1.

смерть близького родича Страхувальника

0,20

2.

затримка/арешт Страхувальника, позбавлення волі,
загроза виникнення таких випадків, а також будь-які
ускладнення, викликані офіційними претензіями третіх
осіб, в т.ч. внесення застави

0,70

незручності при користуванні авіаційним транспортом
(відкладення або відміна авіарейсу, затримка доставки
багажу)

0,40

втрата або викрадення документів Страхувальника у
країні тимчасового перебування (закордонного паспорту;
проїзного документу; посвідчення водія, свідоцтва, що
посвідчує реєстрацію транспортного засобу)

0,60

3.

4.

2.
Коефіцієнти що застосовуються до базового річного страхового
тарифу.
2.1. Розмір страхового тарифу залежить від обраних страхових ризиків від
ступеня ризику, обсягу страхового покриття, території дії договору
страхування, періоду страхування, розміру страхової суми, інших істотних
факторів, визначених у договорі страхування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Додаткові умови добровільного страхування фінансових збитків,
пов'язаних із ризиками здійснення операцій з використанням платіжних карток
(далі – Додаткові умови), розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу
України, Закону України «Про страхування» та інших законодавчих актів
України і є Додатком 6 до Правил добровільного страхування фінансових
ризиків № 96 (нова редакція), (далі – Правила).
1.2. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі - Страховик)
відповідно до цих Додаткових умов укладає договори добровільного
страхування фінансових збитків, пов'язаних із ризиками здійснення операцій з
використанням платіжних карток (далі - договори страхування) з юридичними
особами та дієздатними фізичними особами (далі - Страхувальник).
1.3. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і
Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі
настання
страхового
випадку
здійснити
страхове
відшкодування
Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі
страхування, на користь якої укладено договір страхування, на умовах,
визначених у договорі страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору
страхування.
1.3.1. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
1.3.2. Умови страхування визначаються при укладанні договору страхування
і можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання
страхового випадку за умови, що такі зміни не суперечать законодавству
України.
1.3.3. Договір страхування може містити інші положення, що не передбачені
цими Додатковими умовами, якщо такі положення відповідають цим
Додатковим умовам і не суперечать законодавству України.
1.4. У цих Додаткових умовах терміни та визначення вживаються у таких
значеннях:
1.4.1. Рахунок СПЗ – рахунок, операції за яким здійснюються з
використанням спеціального платіжного засобу (далі – рахунок СПЗ) –
поточний рахунок, який відкривається Банком Страхувальнику на договірній
основі для зберігання коштів й здійснення розрахунково-касових операцій, у
т.ч. за допомогою спеціальних платіжних засобів – міжнародних платіжних
систем МПС Visa International та МПС MasterCard Worldwide відповідно до
умов договору, укладеного між Банком та Страхувальником, і вимог
законодавства України.
1.4.2. Платіжна картка (далі – Платіжна картка) – банківська картка,
розрахунки за якою здійснюються в межах залишку платіжного ліміту по
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рахунку СПЗ, яка емітована банком, держателем якої є Страхувальник. Активна
платіжна картка – платіжна картка за якою банком дозволено проведення
видаткових операцій.
1.4.3.

Банк (далі – Банк) – емітент і власник платіжної картки.

1.4.4. Офіційні документи Страхувальника – паспорт громадянина України,
паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток,
посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1.4.5. Скіммінг – вид шахрайства з платіжними картками, при якому за
допомогою несанкціонованих пристроїв зловмисник копіює інформацію з
носіїв інформації Платіжної картки та згодом виготовляє підробну (фальшиву)
платіжну картку для здійснення незаконного зняття грошових коштів з рахунку
СПЗ Страхувальника, що обслуговується зазначеною Платіжною карткою.
1.4.6. Фішінг – вид шахрайства з платіжними картками, при якому
зловмисник шляхом фальсифікування телефонного дзвінка або електронної
розсилки від імені Банку або іншої організації, дізнається у Страхувальника
персональні дані Платіжної картки (номер картки, PIN-код, код CVV2) та за
допомогою отриманої інформації здійснює списання грошових коштів з
рахунку СПЗ, що обслуговується Платіжною карткою.
1.4.7. Груба необережність – ступінь вини певної особи у настанні збитку, що
характеризується наступними ознаками: особа, з вини якої заподіяно шкоду,
передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не
передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх
передбачити.
1.4.7.1. Груба необережність має місце, коли особа не бажала настання
несприятливих наслідків, але передбачала і ставилася до цього байдуже або
намагалася їх самовпевнено уникнути.
1.4.8. Третя особа – будь-яка особа, крім представника Страховика,
Страхувальника та Вигодонабувача.
1.4.9. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати
збитків унаслідок настання страхового випадку, та призначається
Страхувальником для отримання страхових відшкодувань за договором
страхування.
1.4.10. Близькі родичі Страхувальника – його (її) жінка (чоловік), діти (в тому
числі - всиновлені), його (її) матір, батько (матір, батько його (її) жінки,
чоловіка), рідна сестра чи брат, також інші особи, які спільно проживають із
Страхувальником, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов'язки.
1.4.11. Страхова сума – визначена договором страхування грошова сума, в
межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний
провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
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Страхова сума, що зменшена на суму попередніх страхових відшкодувань, є
граничною сумою виплати.
1.4.12. Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) - плата за
страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з
договором страхування.
1.4.13. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.4.14. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику та/або Вигодонабувачу.
1.4.15. Франшиза – визначена умовами договору страхування частина збитку,
що не відшкодовується Страховиком.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані зі матеріальними збитками Страхувальника або іншої особи,
визначеній у договорі страхування (Вигодонабувача), понесеними внаслідок
непередбачених фінансових збитків, пов'язаних із ризиками здійснення
операцій з використанням платіжних карток.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. За цими Додатковими умовами страховими ризиками є непередбачені
фінансові збитки Страхувальника, пов'язані із ризиками здійснення операцій з
використанням платіжних карток, а саме:
3.1.1. Несанкціоноване використання Третіми особами Платіжної картки
внаслідок протиправних дій Третіх осіб, здійснених щодо Страхувальника або
Вигодонабувача.
3.1.1.1.Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів з банкомату
або шляхом оплати товарів, робіт, послуг в торговельній мережі.
3.1.1.2.Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів з рахунку СПЗ,
який обслуговується Платіжною карткою, із застосуванням шахрайських
методів отримання від держателя Платіжної картки інформації за цією
Платіжною карткою (виключення – Фішінг, IT-шахрайство).
3.1.1.2.1. Шахрайство через банкомати і термінали: фінансові втрати
Страхувальника, викликані списанням грошових коштів з його банківського
рахунку в результаті незаконних дій Третіх осіб з даними Платіжної картки, які
вони отримали під час використання Страхувальником банкоматів або POSтерміналів.
3.1.1.3.Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів з рахунку СПЗ,
розпорядження яким здійснюється із використанням Платіжної картки
внаслідок викрадення реквізитів Платіжної картки при проведенні
розрахунків/транзакції через електронні платіжні системи розрахунків (системи
електронної доставки та оплати рахунків) PayPal, Webmone, Portmone, Інтернет4

банкінг банку (myalfabank, а також еквайринг банку) та на сайтіApp Store
(магазин додатків розділ онлайн супермаркету і Tunes Store, що містить різні
додатки для мобільних телефонів iPhone, плеєрів iPod Touch і планшетів iPad, а
також для персональних комп’ютерів iTunes) та Google Play (Android market,
онлайн-магазин додатків від Google для власників пристроїв з операційною
системою Android).
3.1.2. Втрата разом з Платіжною карткою внаслідок крадіжки, грабежу або
розбою офіційних документів Страхувальника.
3.2. Страховим випадком є передбачена п. 3.1 цих Додаткових умов і
договором страхування подія (або декілька подій), що відбулася (відбулися) у
період дії договору страхування та на території його дії, з настанням якої (яких)
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику.
3.3. Страхування може бути здійснене на випадок однієї, декількох чи усіх
подій, зазначених в п. 3.1. цих Додаткових умов.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
4.1.До страхових випадків не відносяться та не підлягають страховому
відшкодуванню:
4.1.1. Збитки від несанкціонованого використання Платіжної картки Третьою
особою в результаті грубої необережності Страхувальника (крім
несанкціонованого доступу до рахунку СПЗ Страхувальника внаслідок:
несанкціонованого використання Платіжної картки після її крадіжки або
пограбування, отримання Третіми особами готівки з банкомату після введення
ідентифікатора власника Платіжної картки (PIN-коду) (отриманого внаслідок
скіммінгу), отримання Третіми особами готівки з банку внаслідок незаконного
копіювання на сліпі (торговому чеці) термічного підпису власника Платіжної
картки).
4.1.2. Збитки від блокування рахунку СПЗ, який обслуговується Платіжною
карткою, в результаті відмови від покупки та не виконаній відміні авторизації.
4.1.3. Додаткові послуги, які Банк може надавати Страхувальнику під час
придбання Платіжної картки (відсотки, що нараховуються на залишок на
Рахунку СПЗ, вартість виготовлення розрахункових карток, якими
Страхувальник після втрати Платіжної картки не може користуватись для
оплати телефонних розмов, проживання у готелях тощо).
4.1.4. Непрямі фінансові збитки, що виникли у Страхувальника в результаті
втрати Платіжної картки (додаткові витрати за зняття готівкових коштів з
рахунку СПЗ, які Страхувальник в рамках узгодженого під час оформлення
Платіжної картки ліміту не платив під час подібних операцій, неможливість
використання послуг тих закладів, які приймали втрачену Платіжну картку
тощо).
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4.1.5. Випадки несплати товарів (послуг) Платіжною карткою Страхувальника
організаціям, які не мають договорів з Банком (платіжною системою) на
обслуговування Платіжною карткою.
4.1.6. Будь-які суми при знятті коштів без відома Страхувальника за допомогою
Платіжної картки, які здійснюються членом його родини.
4.1.7. Пошкодження Платіжної картки, яку Страхувальник намагався
використати для зняття готівки у банкоматі, не пристосованому для авторизації
картки тієї платіжної системи, з якою Банк має договір про емітування цих
карток.
4.1.8. Відмова працівника кредитної установи видати готівку, якщо він не може
авторизувати Платіжну картку через сумніви в ідентифікації термічного
підпису на Платіжній картці й підписі на видаваному на підтвердження зняття
коштів сліпі.
4.1.9. Неможливість одержання готівки по Платіжній картці в результаті
внесення Платіжної картки в STOP–Лист.
4.1.10. Збитки, спричинені Фішінгом.
4.1.11. Збитки, завдані Страхувальнику внаслідок Скіммінгу, якщо Банк
інформував Страхувальника до настання страхового випадку про необхідність
перевипуску (заміни) Платіжної картки через виявлення в регіоні
обслуговування Платіжної картки фактів Скіммінгу, а Страхувальник
відмовився замінити Платіжну картку на нову.
4.1.12. Несанкціоноване використання корпоративної Платіжної картки
особою, що не має на це повноважень внаслідок звільнення, розмежування
посадових обов’язків тощо.
4.1.13. Форс – мажорних обставин (природних катаклізмів, війни, військових
дій будь-якого роду, надзвичайного стану, оголошеного органами влади,
революції, заколоту, повстання, громадських заворушень, страйку, путчу).
4.1.14. Збитки Страхувальника, пов’язані з подією, яка не визначена як
страховий ризик (страховий випадок) в договорі страхування, та/або мала місце
до початку його дії чи після його закінчення.
4.2.Страховик не відшкодовує збитки від втрати Платіжної картки або операції
по Платіжній картці, які наступили внаслідок:
4.2.1. Впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження.
4.2.2. Воєнних дій, а також маневрів або інших військових заходів.
4.2.3. Громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків.
4.2.4. Збитків, що виникли в результаті вилучення, конфіскації, реквізиції,
знищення Платіжної картки або арешту рахунку СПЗ за розпорядженням
Державної органи влади.
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4.3.Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші виключення
зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
5.1.Страхова сума у договорі страхування встановлюється за згодою
Страховика та Страхувальника при укладанні договору страхування.
5.2.Страхова сума може бути встановлена за окремим страховим випадком,
групою страхових випадків, договором страхування в цілому або на інших
умовах, зазначених у договорі страхування.
5.3.Договором страхування можуть бути передбачені обмеження розміру
страхової виплати (ліміти відповідальності Страховика) за страховими
випадками.
5.4.Договором страхування може бути передбачена франшиза, яка зазначається
у договорі страхування.
5.4.1. Франшиза може встановлюватися як в абсолютному розмірі, так і у
відсотках страхової суми.
5.4.2. Встановлена за договором страхування безумовна франшиза завжди
вираховується із суми збитку за кожним страховим випадком.
5.5.При встановленні за договором страхування умовної франшизи збитки, які
не перевищують встановленої умовної франшизи, не відшкодовуються
Страховиком і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їх розмір перевищує
умовну франшизу.
6. СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК ЙОГО
ВНЕСЕННЯ
6.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми
за визначений період страхування.
6.2. Розмір страхового тарифу визначається при укладанні договору
страхування за згодою сторін на підставі базових страхових тарифів, які
наведені у Додатку 1 до цих Додаткових умов, з урахуванням ступеня
страхового ризику, умов договору страхування та зазначається у договорі
страхування.
6.3. Розмір та умови внесення страхового платежу визначаються договором
страхування.
6.4. При укладанні договору страхування Страхувальнику, за узгодженням зі
Страховиком, може бути надана можливість внесення страхового платежу
частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх внесення
визначаються договором страхування.
6.5. Першу частину страхового платежу Страхувальник зобов'язаний сплатити
не пізніше дати, зазначеної у договорі страхування як дата початку строку дії
договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
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6.6. При внесенні страхового платежу частинами, якщо друга чи наступні
частини страхового платежу не надійшли у повному обсязі в строки, зазначені у
договорі страхування, дія договору страхування в частині зобов’язань
Страховика припиняється після завершення 24 години дня, до якого
Страхувальник мав внести наступну частину страхового платежу, якщо інше не
передбачено договором страхування.
6.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник втрачає
право на сплату страхового платежу частинами, якщо до сплати наступної
частини страхового платежу Страхувальник заявив про настання страхового
випадку. У такому разі Страховик має право вимагати від Страхувальника
сплатити достроково несплачену частину річного страхового платежу або
утримати несплачену частину страхового платежу із суми страхового
відшкодування.
6.8. Валюта страхування визначається згідно із законодавством України.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Строк дії договору страхування визначається за згодою сторін і
зазначається у договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.3. Територія дії договору страхування зазначається у договорі страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком (що є невід’ємною
частиною укладеного договору страхування), або іншим чином заявляє про свій
намір укласти договір страхування. Подання заяви не зобов'язує сторони до
укладення договору страхування.
8.2. Договір страхування укладається на строк до одного року, якщо інше не
передбачено договором страхування.
8.3. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний:
8.3.1. повідомити Страховику всі відомі обставини, що мають істотне значення
для визначення ступеня страхового ризику, якщо ці обставини не відомі та/або
не можуть бути відомі Страховику. Істотними визнаються обставини, зазначені
у договорі страхування та/або в заяві на страхування;
8.3.2. пред'явити Страховику документи, що засвідчують особу Страхувальника
чи його уповноваженого представника: довіреність або інший документ, що
свідчить про наявність та обсяг повноважень представника Страхувальника.
8.4. Якщо після укладення договору страхування буде встановлено, що
Страхувальник навмисно надав Страховику неправдиві відомості про
обставини, зазначені у п. 8.3 цих Додаткових умов, та/або свідомо приховав від
Страховика обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня
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страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у виплаті
страхового відшкодування.
8.5. У разі втрати договору страхування в період його дії Страховик видає
Страхувальникові за його письмовою заявою дублікат.
8.6. Усі зміни та доповнення до умов договору страхування вносяться за
згодою Страхувальника і Страховика шляхом укладення додаткової угоди до
договору страхування або шляхом укладення нового договору страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1.

Страхувальник має право:

9.1.1. На отримання страхового відшкодування при настанні страхового
випадку в порядку, передбаченому договором страхування та цими
Додатковими умовами.
9.1.2. Ініціювати внесення змін до договору страхування.
9.1.3. Достроково припинити
законодавством України.

дію

договору

страхування

згідно

із

9.1.4. Одержати дублікат договору страхування у разі його втрати.
9.2.

Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. Вносити страхові платежі у розмірах і у строки, визначені договором
страхування.
9.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику.
9.2.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, впродовж 3 (три)
робочих днів повідомити Страховика про будь-яку зміну страхового ризику
(відомостей, зазначених у заяві на страхування та/або договорі страхування). У
разі збільшення ступеня ризику - на вимогу Страховика укласти додаткову
угоду до договору страхування і внести додатковий страховий платіж.
9.2.4. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
9.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
9.2.6. Надати право доступу Страховику та його уповноважених представників
до всієї фінансової та іншої документації, пов’язаної зі страховим випадком.
9.2.7. Уживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих унаслідок настання страхового випадку.
9.2.8. У разі отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем
відшкодування збитку в будь-якій формі від третіх осіб, винних у настанні
страхового випадку, протягом 3 (три) робочих днів (з дня отримання) письмово
сповістити про це Страховика, а якщо виплата страхового відшкодування вже
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була здійснена Страховиком – упродовж 30 (тридцять) робочих днів повернути
Страховику суму отриманого страхового відшкодування або відповідну його
частину.
9.2.9. Повернути Страховику виплачену суму страхового відшкодування
упродовж 30 (тридцять) робочих днів, якщо протягом встановлених
законодавством України строків позовної давності виявиться обставина, яка є
підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.
9.2.10. При знаходженні загубленої або повернені викраденої Платіжної картки
негайно сповістити про це Страховика і Банк, що емітував Платіжну картку.
9.2.11. На момент підписання договору страхування підключити послуги SMS –
інформування за операціями, проведеними з використанням Платіжної картки
(послуга Банку).
9.3.

Страховик має право:

9.3.1. Перевіряти достовірність інформації та документів, поданих
Страхувальником, а також виконання (дотримання) умов договору страхування.
9.3.2. З’ясовувати причини, обставини та наслідки настання страхового
випадку, перевіряти всі подані Страхувальником документи, направляти запити
в компетентні органи з питань, пов’язаних із розслідуванням причин настання
страхового випадку і визначенням розміру збитку; самостійно проводити
розслідування для з’ясування причин та обставин страхового випадку.
9.3.3. Ініціювати внесення змін до договору страхування і вимагати від
Страхувальника додаткового страхового платежу при підвищенні ступеня
ризику.
9.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках та в порядку,
передбачених цими Додатковими умовами та договором страхування.
9.3.5. На дострокове припинення
законодавством України.
9.4.

дії

договору

страхування

згідно

із

Страховик зобов’язаний:

9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування і цими
Додатковими умовами.
9.4.2. Упродовж 2 (два) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення страхового відшкодування.
9.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування
шляхом сплати пені, розмір якої визначається умовами договору страхування.
9.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, передбачених законом.
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9.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страховика і Страхувальника.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
10.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:
10.1.1. Як тільки стане відомо, але не пізніше 24 годин з моменту настання
події або як тільки стане відомо про настання події, що має ознаки страхового
випадку, повідомити Страховика та/або цілодобову сервісну службу
Страховика. Якщо Страхувальник, його представник не могли зробити цього з
об’єктивних причин, вони повинні повідомити Страховика та/або цілодобову
сервісну службу Страховика одразу, як тільки це стане можливим.
10.1.2. Повідомити Банк (для блокування рахунку СПЗ, що обслуговується
Платіжною карткою) та інші компетентні органи залежно від характеру події за
місцем її настання і забезпечити наявність документів, що підтверджують
настання страхового випадку.
10.1.3. Ужити всіх необхідних заходів для запобігання збільшення розміру
збитку та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
10.1.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, подати письмову
заяву про страховий випадок (за встановленою Страховиком формою) не
пізніше 2 (два) робочих днів від моменту його настання/моменту, коли
Страхувальник дізнався про настання страхового випадку. Якщо з поважних
причин Страхувальник не зміг подати Страховику заяву про страховий випадок
у встановлений договором страхування строк, він зобов’язаний підтвердити це
документально.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Для врегулювання страхового випадку Страхувальник, його представник
зобов’язані, якщо інше не передбачено договором страхування, крім заяви,
передбаченої п.10.1.4 цих Правил, надати Страховику достовірну інформацію і
документи, необхідні для підтвердження факту, причин та обставин настання
страхового випадку і визначення розміру страхового відшкодування, а саме:
11.1.1. договір страхування;
11.1.2. договір, що укладений між Банком та Страхувальником про відкриття
рахунку СПЗ, який підтверджує, що Страхувальником є власником рахунку
СПЗ/держателем Платіжної картки.
11.1.3. документ, що посвідчує особу одержувача страхового відшкодування
(внутрішній паспорт) та копія довідки про присвоєння їй ідентифікаційного
номера;
11.1.4. довідка (виписка) Банку про здійснене зняття коштів з рахунку СПЗ
Страхувальника, що підтверджує зроблені по Платіжній картці видатків, їх
розмір та час і дату здійснення;
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11.1.5. довідка Банку з підтвердженням:
11.1.5.1. дати і часу здійснення Страхувальником телефонного інформування
Банку про необхідність блокування Платіжної картки (рахунку СПЗ);
11.1.5.2. дати і часу здійснення такого блокування Банком.
11.1.6. довідка/витяг з органів МВС про внесення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань (далі - ЄРДР), або довідку про відмову у внесенні
заявленої події до ЄРДР.
11.1.7. документи, що підтверджують витрати, понесені Страхувальником, на
відновлення втрачених офіційних документів Страхувальника.
11.1.8. документи про правонаступництво або документ, що підтверджує
право на спадщину (для спадкоємців).
11.2. Для прийняття обґрунтованого рішення за заявленою подією, з’ясування
обставин страхового випадку та встановлення розміру страхового
відшкодування Страховик має право письмово вимагати подання інших
документів з обґрунтуванням причин вимоги, що підтверджують факт і
обставини настання страхового випадку.
11.3. Усі документи, перелічені у цьому розділі, повинні бути достовірними,
оформленими згідно з вимогами законодавства України, засвідчені належним
чином. Страховик робить копії наданих Страхувальником документів і долучає
їх до справи з урегулювання страхового випадку, а оригінали повертає особі,
що надала документи.
12.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі рішення
суду, що набрало чинності або за письмовим погодженням зі Страховиком,
після надання Страхувальником Страховику всіх необхідних документів за
страховим випадком, визначенням обставин, причин, розміру і характеру
заподіяного збитку.
12.2. Страхове відшкодування виплачується, в межах страхової суми
(граничної суми виплати) в розмірі, що не перевищує дійсний збиток,
нанесений майновим інтересам Страхувальника.
12.3. Якщо у договорі страхування встановлені страхові суми (ліміти
відповідальності Страховика) за окремим страховим випадком, то Страховик
здійснює виплату страхового відшкодування в межах цих установлених
страхових сум (лімітів відповідальності).
12.4. Розмір страхового відшкодування здійснюється в межах граничної
страхової суми за вирахуванням:
12.4.1. франшизи, зазначеної у договорі страхування;
12.4.2. суми, отриманої як відшкодування від особи винної у заподіянні збитків
чи від третьої особи;
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12.4.3. розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику іншим страховиком за
цим страховим випадком.
12.5. Порядок та умови визначення розміру страхового відшкодування при
настанні страхового випадку погоджується сторонами та зазначається в
договорі страхування.
12.6. Якщо предмет договору страхування застрахований у кількох
страховиків, і загальна страхова сума перевищує розміру збитку, то страхове
відшкодування, що виплачується всіма страховиками, не може перевищувати
розміру фактичного збитку Страхувальника за цим страховим випадком. При
цьому кожний страховик здійснює виплату страхового відшкодування
пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.
12.7. До Страховика, який здійснив страхове відшкодування, в межах
фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа,
що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за
заподіяний збиток.
12.8. Якщо після здійснення страхового відшкодування з'явились підстави для
виплати у більшому розмірі за цим страховим випадком, то Страховик здійснює
страхове відшкодування за вирахуванням раніше здійснених виплат за цим
страховим випадком.
12.9. Загальний обсяг страхових відшкодувань за всіма страховими випадками,
що сталися в період дії договору страхування, не повинна перевищувати
страхової суми, встановленої договором страхування.
13.СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування впродовж 20 (двадцять) робочих днів від дня
одержання Страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують факт
настання, причини, обставини та наслідки страхового випадку.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника на страхову виплату та складеного Страховиком страхового
акта, із визначенням розміру страхового відшкодування. Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування впродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів
після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
направляє Страхувальнику у письмовій формі з обґрунтуванням причин
упродовж 15 (п'ятнадцять) робочих днів від дня його прийняття.
13.4. Якщо до сплати чергового страхового платежу (при сплаті страхового
платежу частинами) Страхувальник заявив про настання страхового випадку,
Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням умов, зазначених у
п. 6.7 цих Додаткових умов.
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14.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування
є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено
договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена
норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням їх 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 законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Навмисне подання Страхувальником неправдивих відомостей про
предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Отримання Страхувальником відшкодування збитків у повному обсязі
від особи, винної в їх заподіянні.
14.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на те причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави
для відмови у виплаті страхового відшкодування, що не суперечать закону.
14.3. Страхувальник може у судовому порядку оскаржити відмову Страховика
у виплаті страхового відшкодування.
15.УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою
сторін, а також у разі:
15.1.1.

закінчення строку дії договору страхування;

15.1.2. виконання
повному обсязі;

Страховиком

зобов'язань

перед

Страхувальником

у

15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини 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
впродовж 10 (десять) робочих днів від дня пред‘явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами договору страхування;
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15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України;
15.1.6. ухвалення судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7.

в інших випадках, передбачених законодавством України.

15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будьяка сторона зобов’язана належним чином повідомити іншу не пізніше ніж за 30
(тридцять) днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування на вимогу
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, за вирахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
договором страхування.
16.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов’язані з договором страхування,
передбаченому законодавством України.

вирішуються

у

порядку,

17.ОСОБЛИВІ УМОВИ
Права та обов’язки Страховика і Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Додаткових умовах, які не
передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх поширення на
Сторони договору страхування, повинні бути передбачені договором
страхування.
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Додаток 1
до Додаткових умов добровільного
страхування фінансових збитків, пов'язаних
із ризиками здійснення операцій
з використанням платіжних карток,
що є додатком 6 до Правил
добровільного страхування
фінансових ризиків
№ 96 (нова редакція)
БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.

Базові річні страхові тарифи у відсотках страхової суми.
Таблиця 1

№
п/п

Страховий ризик
Cтраховими ризиками є непередбачені фінансові збитки
Страхувальника, пов'язані із ризиками здійснення
операцій з використанням платіжних карток:

1

Несанкціоноване
використання
Третіми
особами
Платіжної картки внаслідок протиправних дій Третіх
осіб,
здійснених
щодо
Страхувальника
або
Вигодонабувача

1.1

Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів
з банкомату або шляхом оплати товарів, робіт, послуг в
торговельній мережі

1.2

Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів
з рахунку СПЗ, який обслуговується Платіжною карткою,
із застосуванням шахрайських методів отримання від
держателя Платіжної картки інформації за цією
Платіжною карткою (виключення – Фішінг, ITшахрайство)

1.2.1 Шахрайство через банкомати і термінали: фінансові
втрати Страхувальника, викликані списанням грошових
коштів з його банківського рахунку в результаті
незаконних дій Третіх осіб з даними Платіжної картки,
які
вони
отримали
під
час
використання
Страхувальником банкоматів або POS-терміналів
1.3

Незаконне отримання Третьою особою грошових коштів
з рахунку СПЗ, розпорядження яким здійснюється із
використанням Платіжної картки внаслідок викрадення
реквізитів
Платіжної
картки
при
проведенні
розрахунків/транзакції через електронні платіжні системи
розрахунків (системи електронної доставки та оплати

Базовий
річний
страховий
тариф, %
4,0

