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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Правила добровільного страхування відповідальності перед 
третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)), надалі – Правила, розроблені 
відповідно до чинного законодавства України. 

1.2. Терміни, що використовуються в даних Правилах страхування:  
1.2.1. Вигодонабувач - фізична  або юридична особа (її законний 

представник або спадкоємець згідно чинного законодавства), яка може 
зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, призначена 
Страхувальником для отримання страхового відшкодування. 

1.2.2. Гарантійний строк - встановлений виробником строк для 
виявлення прихованих недоліків товару, протягом якого споживач 
вправі висунути вимоги щодо якості товару (продукції), передбачені 
законодавством. При відсутності встановленого виробником 
гарантійного строку застосовуються строки, встановлені чинним 
законодавством. Гарантійний строк встановлюється з дня продажу 
товару (продукції) споживачу, а якщо цю дату неможливо встановити -  
з дня виготовлення товару. 

1.2.3. Застрахована особа – дієздатна фізична особа, яка має 
трудові правовідносини із Страхувальником – юридичною особою,  
відповідальність якої перед третіми особами взята під страховий 
захист на підставі Договору страхування. Застрахована особа може 
набувати права та обов`язки Страхувальника згідно з Договором 
страхування. 

1.2.4. Майновий збиток - збиток у вигляді втрати майна 
юридичними чи фізичними особами внаслідок завданої їм шкоди або 
невиконання взятих щодо них зобов'язань. 

1.2.5. Позов - звернення заінтересованої або іншої уповноваженої 
особи до суду з проханням про розгляд спору і захист суб'єктивних 
майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом 
інтересів у справах, що виникають з цивільних, господарських та 
адміністративних правовідносин. 

1.2.6. Претензія - вимога про відшкодування шкоди, заявлена для 
вирішення спору: відшкодування шкоди, завданої особі або її майну, а 
також шкоди, заподіяної юридичній особі  внаслідок будь-якої дії або 
бездіяльності. 

1.2.7. Страховик - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ-ФАРМАМЕД» - юридична особа, що має 
ліцензію на здійснення страхової діяльності та на підставі даних 
Правил приймає на себе зобов'язання згідно Договору страхування 
здійснити при настанні страхового випадку виплату страхового 
відшкодування вигодонабувачу в строки та у порядку, обумовленому 
Договором страхування.  

1.2.8. Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична 
особа,  що уклали з Страховиком Договір страхування. 

1.2.9. Строк придатності - строк, зі спливом якого товар 
вважається непридатним для використання за призначенням. Строк 
придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з 
дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для 
використання, або терміном (датою), до настання якого товар є 
придатним для використання. 

1.2.10. Строк служби - календарний строк використання продукції 
за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, 
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протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе 
відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини. 

1.2.11. Тілесне ушкодження - порушення анатомічної цілості 
тканин, органів та їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи 
кількох зовнішніх ушкоджуючих факторів - фізичних, хімічних, 
біологічних, психічних. 

1.2.12. Товар (продукція) - готові (кінцеві) вироби, виготовлені 
або оброблені Страхувальником, імпортовані ним в Україну, 
експортовані в інші країни, поширені або продані Страхувальником 
споживачу за договором купівлі - продажу для задоволення його 
потреб. Сировина, матеріали, що складають або комплектують вироби 
можуть розглядатися в якості товару тільки в тому випадку, якщо вони 
реалізуються за договором купівлі-продажу для задоволення  потреб 
споживача у якості самостійної товарної одиниці. Виключаються: 
природні ресурси, продукти тваринництва, рибальства і полювання, 
сільськогосподарська продукція, що не пройшли промислове оброблення. 

1.2.13. Треті особи – фізичні та/або юридичні особи, яким у 
відповідності до цих Правил та умов конкретного Договору страхування 
може бути завдано шкоду у разі настання страхового випадку. 

1.2.14. Шкода - під шкодою згідно цих Правил розуміється шкода 
завдана життю та здоров’ю фізичних осіб (третіх осіб) або збитки 
завдані третім особам внаслідок настання страхового випадку. 

1.3. Відповідно до укладеного Договору страхування Страховик 
зобов'язується, за обумовлений страховий платіж при настанні 
передбаченого Договором страхового випадку, здійснити виплату 
страхового відшкодування третій особі за шкоду заподіяну її життю, 
здоров'ю та/або майну в результаті діяльності Страхувальника, в 
межах обумовленої страхової суми. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 
2.1. Предметом Договору страхування за цими Правилами є майнові 

інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням шкоди, 
заподіяної Страхувальником або іншою особою, цивільна 
відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності, 
майну третіх осіб.  

2.1.1. Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за 
встановлений Договором страхування страховий платіж здійснити 
виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору третій 
особі (її законним представникам, спадкоємцям) за шкоду, яка була 
заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну цієї третьої 
особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок 
здійснення нею діяльності, яка визначена в цих Правилах, Особливих 
умовах до них та в Договорі страхування. 

2.2. Згідно цих Правил, з урахуванням положень, викладених в 
Особливих умовах до них, може бути застрахована: 

2.2.1. Відповідальність замовника клінічних випробувань перед 
третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) на випадок 
нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів - Особливі умови №1 цих Правил; 

2.2.2. Професійна відповідальність медичних, фармацевтичних 
працівників та фізичних реабілітологів перед третіми особами на 
випадок нанесення шкоди їх життю та здоров’ю - Особливі умови №2 цих 
Правил; 

2.2.3. Відповідальність замовника клінічних випробувань перед 
третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) на випадок 
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нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічних 
випробувань медичної техніки та виробів медичного призначення - 
Особливі умови №3 цих Правил; 

2.2.4. Відповідальність замовника клінічних випробувань перед 
третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) на випадок 
нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічних 
випробувань тканинних і клітинних трансплантатів – Особливі умови №4 
цих Правил; 

2.2.5. Відповідальність суб'єкта підприємницької діяльності за 
шкоду, завдану життю, здоров’ю, працездатності та /або майну третіх 
осіб - Особливі умови №5 цих Правил; 

2.2.6. Відповідальність орендаря за шкоду, завдану життю, 
здоров’ю, працездатності та/або майну третіх осіб - Особливі умови 
№6 цих Правил; 

2.2.7. Відповідальність роботодавця за шкоду, завдану життю, 
здоров’ю, працездатності та/або майну третіх осіб - Особливі умови 
№7 цих Правил; 

2.2.8. Відповідальність товаровиробника за шкоду, завдану життю, 
здоров’ю, працездатності та/або майну третіх осіб - Особливі умови 
№8 цих Правил; 

2.2.9. Відповідальність товаровиробника лікарських засобів, 
медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки та виробів 
медичного призначення за шкоду, завдану життю, здоров’ю, 
працездатності та/або майну третіх осіб - Особливі умови №9 цих 
Правил; 

2.2.10. Відповідальність власника автостоянки/гаражу за шкоду, 
завдану їх життю, здоров’ю, працездатності та/або майну третіх осіб 
- Особливі умови №10 цих Правил 

2.2.11. Відповідальність організатора видовищних заходів за 
шкоду, завдану життю, здоров’ю, працездатності та/або майну третіх 
осіб - Особливі умови №11 цих Правил; 

2.2.12. Відповідальність власника готельно-туристичного 
комплексу за шкоду, завдану життю, здоров’ю, працездатності   та/або 
майну третіх осіб - Особливі умови №12 цих Правил; 

2.2.13. Відповідальність мешканців житлових будинків за шкоду, 
завдану життю, здоров’ю, працездатності та/або майну третіх осіб - 
Особливі умови №13 цих Правил. 

2.3. Страхувальником, при укладанні Договору страхування, може 
бути визначена Застрахована особа (юридична або дієздатна фізична 
особа), лише за її згодою, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством.  

2.3.1. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків 
Страхувальника згідно з Договором страхування. 

2.3.2. Якщо Застрахована особа не визначена Договором 
страхування, застрахованою вважається відповідальність самого 
Страхувальника.  

 
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 

  
3.1. Страхова сума - встановлена Договором страхування грошова 

сума, в межах якої Страховик зобов’язаний провести виплату при 
настанні страхового випадку. 

3.2. Розмір страхової суми визначається Страховиком та 
Страхувальником за взаємною згодою при укладенні Договору 
страхування. 

3.3. При укладенні Договору страхування можуть встановлюватися: 
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3.3.1. Загальна страхова сума – це сукупна відповідальність 
Страховика перед усіма третіми особам в межах індивідуальної 
страхової суми та визначається як сукупність індивідуальних 
страхових сум. 

3.3.2. Індивідуальна страхова сума - це сума, в межах якої 
Страховик несе відповідальність перед кожною третьою особою та 
здійснює страхове відшкодування при настанні страхового випадку. 

3.4. Страхова сума, зазначена в Договорі страхування, визначає 
максимальну грошову суму, яку Страховик виплатить незалежно від 
кількості осіб, яким було заподіяно майновий збиток та/або шкоду, 
кількості заявлених претензій або пред'явлених позовів у зв'язку із 
заподіянням шкоди. 

3.5. При страхуванні відповідальності за шкоду заподіяну життю та 
здоров'ю третіх осіб можуть бути встановлені фіксовані розміри 
виплат, в межах страхової суми, що здійснюються в залежності від 
ступеню втрати працездатності третьою особою. 

 
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

  
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок  якої  проводиться 

страхування та яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 
4.2. Страхування поширюється  на: 
4.2.1. Відповідальність за збитки, завдані порушенням 

зобов'язань; 
4.2.2. Відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров’ю 

та/або майну третіх осіб. 
4.3. Страховим випадком є подія, передбачена Договором 

страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої 
виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування третій особі або вигодонабувачу. 

4.4. Страховий випадок є підставою для виплати Страховиком 
страхового відшкодування особам, що зазнали шкоди (збитку) в 
результаті діяльності Страхувальника.  

4.5. Відповідно до цих Правил Страховик виплачує страхове 
відшкодування тільки у розмірі понесених третіми особами прямих 
збитків.  

4.6. Декілька претензій до Страхувальника у зв'язку з однією і 
тією ж подією, розглядаються Страховиком як один страховий випадок. 

4.7. Страховий захист не поширюється на відповідальність 
Страхувальника за заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну 
третіх осіб, якщо страховий випадок настав до дати початку дії 
Договору страхування або після закінчення строку його дії. 

 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

 
5.1. При настанні страхового випадку, Страховик звільняється від 

сплати страхового відшкодування при заподіянні шкоди, якщо страховий 
випадок настав внаслідок: 

5.1.1. ядерного вибуху або впливу радіації або радіоактивного 
забруднення, пов’язаного з будь-яким застосуванням атомної енергії 
або розщеплюваних матеріалів; 

5.1.2. громадянської війни, різного роду заворушень та страйків, 
всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, 
повстань, заколотів, піратських та інших протиправних дій; 
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5.1.3. конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів 
політичного характеру, здійснених за наказом військової або 
цивільної влади та політичних організацій; 

5.1.4. стихійних лих; зливу, розливу, викиду, розсіювання, 
поширення, витоку або скидання забруднюючих речовин; оцінки, 
перевірки, контролю, очищення, обробки, дезактивації або 
нейтралізації забруднюючих речовин або здійсненням  управління цими 
процесами; 

5.1.5. заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх 
осіб, що сталося внаслідок порушення свідомості або погіршення 
психічного стану Страхувальника у зв’язку з вживанням ним алкоголю, 
наркотичних, токсичних або лікарських препаратів, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

5.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також 
інші підстави відмови у виплаті страхового відшкодування: 

5.2.1. Експлуатація або використання (навантаження і 
розвантаженням) об'єктів підвищеної небезпеки в тому числі:  

5.2.1.1. пілотованих і непілотованих літаючих об'єктів, морських 
або річкових суден та інших плавучих об’єктів;  

5.2.1.2. транспортних засобів (включаючи механічні та причепи), 
що допускаються до руху дорогами загального користування після 
їхньої офіційної реєстрації і які мають номерні знаки відповідного 
зразка; 

5.2.1.3. промислових та гідротехнічних об'єктів;  
5.2.1.4. будівельної та сільськогосподарської техніки;  
5.2.1.5. паливосховищ, паливопроводів, їх обладнання та 

устаткування. 
5.2.2. Шкода, завдана під час спортивних змагань, тренувань, 

підготовкою до них, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
5.2.3. Шкода, завдана життю, здоров'ю третьої особи, внаслідок 

передачі Страхувальником або тваринами, які належать Страхувальнику, 
будь-якого захворювання.  

5.2.4. Затримка виконання зобов'язань за контрактом і виплати 
компенсацій у цьому зв'язку, якщо інше не передбачене Договором 
страхування. 

5.2.5. Порушення авторських прав на винаходи і корисні моделі, 
на знаки для товарів, послуг.  

5.2.6. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, якщо інше не 
передбачено умовами Договору страхування;  

5.2.7. Майновий збиток у відношенні землі, будинків або інших 
споруд, заподіяного вібрацією, осіданням або зсувом ґрунту, вибухом, 
усуненням або ослабленням опори, а також будь-якою шкодою, що 
виникає у зв'язку з таким майновим збитком; 

5.2.8. Здійснення Страхувальником будівельно-монтажних, 
пусконалагоджувальних робіт і виконання післяпускових гарантійних 
зобов'язань, крім тих, де Страхувальник виступає як роботодавець, 
якщо інше не передбачене Договором страхування; 

5.2.9. Збиток, спричинений безпосередньо: 
5.2.9.1. Товарам (продукції) або їх комплектуючим і складовим 

частинам, що виготовляються, обробляються, переробляються, 
поставляються або іншим чином піддаються впливу з боку 
Стpахувальника, його працівників, за його дорученням або за його 
рахунок, якщо інше не передбачене Договором страхування; 

5.2.9.2. Роботам (послугам), що виконуються Страхувальником, 
його працівниками, за його дорученням або за його рахунок, якщо 
причинами збитку стали події, що мали місце в процесі виробничої або 
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професійної діяльності Страхувальника (виробництво продукції, 
ремонт, перевезення, надання послуг тощо), якщо інше не передбачене 
Договором страхування; 

5.2.10. Поведінкою свійських або диких тварин, що належать 
Страхувальнику. 
  5.3. Якщо Договором страхування не передбачено інше, то за цими 

Правилами його дія не поширюється на: 
5.3.1. Вимоги третіх осіб щодо відшкодування збитку за тілесні 

ушкодження та/або майновий збиток, заподіяні їм у процесі здійснення 
суб'єктом господарської діяльності своєї  діяльності; 

5.3.2. Вимоги осіб, що працюють у Стpахувальника (роботодавця) 
про відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні ними обов'язків, 
передбачених трудовими договорами (контрактами); 

5.3.3. Вимоги орендодавця щодо відшкодування майнового збитку, 
заподіяного об'єкту оренди пожежею, вибухом та іншими небезпеками; 

5.3.4. Вимоги третіх осіб (Споживачів) про відшкодування 
заподіяного їм як майнового збитку, так і шкоди життю і здоров'ю 
внаслідок використання ними товарів (продукції), виготовлених або 
реалізованих Страхувальником; 

5.3.5. Вимоги третіх осіб щодо відшкодування збитку за 
пошкодження або знищення їхнього автотранспорту на території 
автостоянки/гаражу; 

5.3.6. Вимоги третіх осіб щодо відшкодування шкоди, заподіяної 
їх здоров'ю та/або майну, що мала місце на території готельно-
туристичного комплексу; 

5.3.7. Вимоги третіх осіб щодо відшкодування шкоди, заподіяної 
їх здоров'ю та/або майну, що мала місце під час проведення 
видовищного заходу;  

5.3.8. Вимоги третіх осіб щодо відшкодування збитку за тілесне 
ушкодження та/або майновий збиток, пред'явлені мешканцю житлового 
будинку, який своїми діями або бездіяльністю завдав їм шкоду; 

5.4. Включення одного з винятків, зазначених в п.5.3., в обсяг 
відповідальності Страховика можливе за згодою сторін, при умові 
збільшення розміру страхового тарифу. 

5.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші 
виключення із страхових випадків та обмеження страхування. 

5.6. Введення одного з винятків, перелічених у п.5.4. цих 
Правил, в обсяг відповідальності Страховика по відповідному предмету 
Договору страхування, що зазначений в п.2.2. цих Правил, разом із 
відповідними Особливими умовами страхування, є умовою укладання 
Договору страхування по цьому виду страхування. 
 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

6.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою 
сторін. 

6.2. Договір страхування набирає чинності з дати внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

6.3. Порядок (одноразово чи частками) та строк сплати страхового 
платежу визначається Договором страхування. 

Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, 
визначеної  як дата закінчення дії Договору страхування, якщо інше 
не передбачено Договором страхування.  

6.4. Дія Договору страхування розповсюджується на територію 
України, якщо інше не визначено Договором страхування. 
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7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

7.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або 
іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір страхування. 

7.2. При укладанні Договору страхування Страхувальник 
зобов'язаний повідомити Страховика про усі відомі йому обставини, що 
мають суттєве значення для визначення ступеня страхового ризику  
відносно прийнятого на страхування предмету договору. Страхувальник 
зобов'язаний також дати письмові відповіді на всі поставлені йому 
питання з метою визначення ступеня ризику відносно предмету договору 
страхування. Якщо після укладання Договору страхування буде 
встановлено, що Страхувальник повідомив свідомо невірні відомості 
про предмет договору страхування, Страховик має право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування. 

7.3. Договір страхування підписується Страховиком та 
Страхувальником і скріплюється печаткою. Факт укладення Договору 
може посвідчуватися  сертифікатом (полісом), в якому вказуються усі 
суттєві умови страхування.  

7.4. При зміні статусу Сторін або ліквідації однієї з них усі 
права й обов'язки по цьому Договору страхування переходять до 
правонаступників. 

7.5. У випадку змін у законодавстві, що регулює правовідносини 
за Договором страхування, Договір підлягає приведенню його у 
відповідність із цими змінами з моменту набрання ними чинності. 

 
8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
8.1. Права і обов'язки Страхувальника по Договору страхування не 

можуть бути передані без письмової на те згоди Страховика. 
8.2. Страхувальник має право: 
8.2.1. До настання страхового випадку і по узгодженню із 

Страховиком переукласти Договір страхування. 
8.2.2. При втраті прав юридичної особи, внаслідок реорганізації, 

за згодою Страховика передати права та обов’язки, що випливають з 
Договору страхування правонаступнику. 

8.2.3. У випадку втрати Договору страхування, у період його дії, 
отримати дублікат, звернувшись до Страховика з письмовою заявою про 
його видачу.  

8.2.4. Укладати Договори страхування інших осіб (Застрахованих 
осіб) за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків 
Страхувальника згідно з Договором страхування. 

8.2.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового 
відшкодування, згідно чинного законодавства України. 

8.2.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також 
інші права Страхувальника. 

8.3. Страхувальник зобов'язаний: 
8.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі. 
8.3.2. При укладенні Договору страхування надати інформацію 

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

8.3.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика 
про інші чинні Договори страхування щодо цього предмета договору. 
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8.3.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, 
завданих внаслідок настання страхового випадку. 

8.3.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в 
строк, передбачений умовами Договору страхування.  

8.3.6. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі 
Страховиком, не допускати передачі інформації, що є комерційною 
таємницею, стороннім особам. 

8.3.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені 
також інші обов’язки Страхувальника.  

8.4. Страховик має право: 
8.4.1. Перевіряти достовірність наданих Страхувальником 

відомостей, вимагати додаткові документи, що мають значення для 
визначення ступеня ризику. 

8.4.2. Здійснювати огляди підприємства Страхувальника в будь-
який час, звітувати Страхувальнику про виявлені обставини і надавати 
рекомендації щодо внесення змін з метою запобігання страховим 
випадкам. 

8.4.3. У випадку підвищення ступеню страхового ризику 
запропонувати Страхувальнику внести зміни в Договір страхування, 
включаючи сплату додаткової страхової премії або достроково 
припинити дію Договору страхування після відмови Страхувальника, 
якщо це передбачено Договором.  

8.4.4. Вимагати від Страхувальника інформацію, включаючи 
відомості, що складають його комерційну таємницю, необхідну для 
встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового 
відшкодування. 

8.4.5. Надсилати запити у компетентні органи (в правоохоронні 
органи, банки, заклади охорони здоров’я та інші підприємства і 
відомства), для надання ними відповідних документів та інформації, 
що підтверджує факт і причину настання страхового випадку, а також 
самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку.  

8.4.6. Якщо такі підстави передбачені Договором страхування, 
повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування 
або достроково припинити дію Договору страхування, якщо 
Страхувальник не виконав свої обов'язки за Договором страхування, 
відмовився сплатити додаткову страхову премію у зв'язку з 
підвищенням ступеню ризику, надав фальсифіковані документи або 
заподіяв навмисні дії з метою збільшення збитку або необґрунтованого 
збільшення розміру страхового відшкодування, якщо інше не 
передбачено договором страхування. 

 8.4.7. Виступати від імені Страхувальника у судових розглядах, 
давати рекомендації, направлені на зменшення збитку, проводити 
спільні розслідування, експертні перевірки. Будь-які дії Страховика, 
перелічені в цьому пункті, не означають визнання ним своєї 
відповідальності по конкретному страховому випадку. 

8.4.8. Вимагати повернення страхового відшкодування, у випадку, 
якщо: 

8.4.8.1. Встановлені незаконні, навмисні, дії Страхувальника, що 
призвели до страхового випадку; 

8.4.8.2. Це передбачено законом або умовами цих Правил. 
8.5. Страховик зобов'язаний: 
8.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами 

страхування. 
8.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про 

настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх 
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необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового 
відшкодування Страхувальнику. 

8.5.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову 
виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений 
Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність 
за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені) у розмірі, передбаченому 
Договором страхування або законом. 

8.5.4 Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при 
настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, 
якщо це передбачено Договором страхування. 

8.5.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, 
що зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування. 

8.5.6. Не розголошувати відомості про Страхувальника та його 
майновий стан, за винятком випадків, передбачених законом України. 

8.5.7. Умовами Договору страхування можуть бути також 
передбачені інші обов’язки Страховика.  

 
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 
9.1. При настанні страхового випадку Страхувальник повинен, якщо 

інше не передбачено Договором страхування: 
9.1.1. Не пізніше двох робочих днів (крім випадку укладення 

Договору страхування за Особливими умовами 1,2,3,4 цих Правил), 
письмово повідомити Страховика (його представника) про страховий 
випадок або подію, що може бути підставою для пред’явлення 
претензії. Заява  повинна містити таку інформацію: яка подія, коли, 
де і яким чином відбулася, характер ушкоджень, можливий збиток, 
прізвища і адреси постраждалих осіб і свідків. 

9.1.2. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання та 
зменшення збитків.  

9.1.3. Надати Страховику (його представникам) можливість 
проводити розслідування причин страхового випадку і встановлення 
розміру збитку, брати участь у заходах щодо зменшення збитку. 

9.1.4. За вимогою Страховика повідомити йому письмово всю 
інформацію, необхідну для оцінки причин, характеру тілесних 
ушкоджень і розміру майнового збитку, нанесеного третім особам при 
настанні страхового випадку.  

9.1.5. Протягом погоджених зі Страховиком строків, зберігати 
незмінними всі записи і документи, а також майно, нерухомість, 
устаткування та інше, що будь-яким чином пов'язано зі страховим 
випадком. 

Страхувальник має право змінювати обстановку щодо розташування 
майна після страхового випадку, виходячи із міркувань безпеки і 
зменшення розмірів збитків, за згодою Страховика, або після двох 
тижнів з дня повідомлення Страховика про страховий випадок.  

9.1.6. Протягом 24-х годин повідомити у відповідні компетентні 
органи (міліцію, пожежну охорону, аварійні служби, заклади охорони 
здоров’я) про настання страхового випадку, якщо цього потребують 
обставини і наслідки події.  

9.1.7. Повідомити Страховика про будь-яке майбутнє судове 
розслідування, подання позову, дізнання і розслідування випадків із 
смертельним результатом або розгляд цивільної справи.  

9.2. Повідомлення про страховий випадок не є повідомленням про 
заявлену претензію. Претензія, що виникає у зв'язку зі страховим 
випадком, про яку було повідомлено Страховика, вважається заявленою 
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претензією відповідно до Договору страхування тільки тоді, коли така 
претензія заявлена протягом строку дії Договору страхування або 
протягом розширеного періоду для повідомлення про заявлену 
претензію, якщо такий період передбачений Договором страхування. 

9.3. При одержанні претензії по страховому випадку, про яку було 
повідомлено Страховика, Страхувальник повинен, якщо це передбачено 
Договором: 

9.3.1. Зареєструвати її і не пізніше 48 годин після її 
одержання, повідомити Страховика про деталі такої претензії, 
включаючи дату її одержання. 

9.3.2. Відправити на адресу Страховика протягом двох календарних 
днів з їх отримання, копії претензії, листів, розпорядження суду, 
позовної вимоги, сповіщення господарського суду, виклику в суд, 
повідомлень, судових повісток або будь-яких інших юридичних 
документів, отриманих у зв'язку з претензією. 

9.3.3. За вимогою Страховика надати йому права на одержання 
записів, документації та іншої інформації, пов'язаної з претензією і 
страховим випадком, по якому настає обов’язок Страховика здійснити 
виплату страхового відшкодування згідно з Договором страхування. 

9.4. Страховик (його представники) мають право брати участь у 
заходах щодо зменшення збитків, але ці дії Страховика або його 
представників не можуть розглядатися як визнання його обов'язку 
виплачувати страхове відшкодування.  

9.5. Страхувальник не має права визнавати свою відповідальність 
щодо здійснення виплат по будь-якій претензії без письмової згоди 
Страховика, за винятком випадків, визначених законодавством України. 

9.6. Захист і врегулювання претензій: 
9.6.1. Страховик не має права врегульовувати будь-яку претензію 

без згоди Страхувальника. 
9.6.2. Страховик має право брати участь у розгляді претензій, 

які надійшли на адресу Страхувальника, давати рекомендації щодо 
регулювання таких претензій, брати участь в судових засіданнях. 

9.6.3. Незалежно від того, чи взяв Страховик на себе захист по 
якійсь претензії, він має право рекомендувати Страхувальнику 
врегулювати таку претензію в обсязі, у якому претензія може бути 
урегульована на думку Страховика. 

9.6.4. Якщо Страхувальник не погоджується з рекомендованим 
врегулюванням питання або починає судову справу, то Страховик має 
право відмовитися від справи і його відповідальність не буде 
перевищувати суму, що відповідає розміру збитків (що підтверджується 
відповідним документом компетентних органів), у межах якої ця 
претензія могла б бути урегульована.   

 
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
 

10.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування після 
представлення Страхувальником документів, які підтверджують факт 
заподіяного збитку третім особам, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

10.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник 
повинен документально довести: 

- наявність страхового випадку, передбаченого Договором 
страхування; 

- наявність своєї відповідальності (вини) за збитки та витрати 
третіх осіб або по вимогам, що пред'являються до нього, надати копію 
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претензії від третьої особи або позовну заяву, або рішення суду чи 
іншого компетентного органу; 

- розмір збитків. 
10.3. Основними документами вважаються: 
- заява Страхувальника про настання страхового випадку; 
- офіційний акт, що містить причини і наслідки завдання третім 

особам шкоди, виданий компетентним органом; 
- претензія щодо відшкодування збитків; 
- копії документів, що надійшли від заявника претензії; 
- документи, що підтверджують здійснені витрати щодо зменшення 

збитків при настанні страхового випадку; 
- рішення суду у зв'язку з настанням страхового випадку; 
- інші документи за вимогою Страховика, які передбачені Договором 

страхування. 
10.4. Особливими умовами до цих Правил може бути передбачений 

інший перелік документів, що підтверджують настання страхового 
випадку. 

10.5. Страхувальник, Страховик і третя особа можуть узгодити 
позасудове врегулювання вимог та здійснення виплати страхового 
відшкодування по ним за наявності необхідних та достатніх 
документів, що підтверджують факт, характер, причину страхового  
випадку, розмір  вимоги,  а також підписаного  Страховиком, 
Страхувальником та третьою особою акту про врегулювання вимоги. 

10.6. Розмір страхового відшкодування визначається в межах 
установленої Договором страхування страхової суми. Страховик 
виплачує вигодонабувачам або Страхувальнику (в разі здійснення ним 
відшкодування вигодонабувачу) відшкодування у розмірі прямого 
збитку, заподіяного Страхувальником третім особам у міру надходження 
претензій, що покриваються Договором страхування за наявності 
причинного зв’язку між дією (бездіяльністю)Страхувальника і 
заподіяним ним збитком. 

10.7. При визначенні розміру страхового відшкодування 
враховується франшиза – частина збитків, що не відшкодовується  
Страховиком вид і розмір якої визначається в Договорі страхування за 
згодою сторін.  

Франшиза може бути  умовною, або безумовною.  
10.7.1. При  умовній  франшизі Страховик  звільняється від  

відповідальності за збитки,  якщо їх розміри не перевищили розмір 
франшизи,  і збитки  відшкодовуються  повністю, якщо  їх розмір  
перевищує франшизу.  

10.7.2. При безумовній франшизі відповідальність Страховика 
визначається  розміром  збитків  за  виключенням франшизи. 

 
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

 
11.1. Страхове відшкодування - страхова виплата, яка 

здійснюється Страховиком у межах страхової суми за договором 
страхування відповідальності при настанні страхового випадку. 

11.2. Здійснення виплати страхового відшкодування проводиться 
Страховиком згідно Договору страхування на підставі заяви 
Страхувальника (його правонаступника або вигодонабувача) і 
страхового акта. Страховий акт складається Страховиком не пізніше 
ніж за 30 календарних днів з дати одержання Страховиком усіх 
документів, необхідних для визначення причини збитку і розміру 
страхового відшкодування.  
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11.3. Страхове відшкодування виплачується протягом 10 робочих 
днів з дати складання страхового акту, якщо інше не передбачено 
Договором.  

11.4. При необхідності Страховик має право провести експертизу 
(розслідування) з метою встановлення причин і розміру втрат. У цьому 
випадку страховий акт підписується Страховиком впродовж трьох днів 
після завершення розслідування, але не пізніше, ніж через шість 
місяців з дати звернення Страхувальника із заявою про виплату 
страхового відшкодування. 

11.5. До суми збитку, що відшкодовується, можуть бути також 
включені витрати доцільно зроблені для запобігання або зменшення 
збитку під час страхового випадку, але загальна сума виплат не може 
перевищувати розміру страхової суми по Договору страхування. 

11.6. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від 
винних у настанні страхового випадку осіб, Страховик оплачує лише 
різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами страхування, і 
сумою, отриманою від цих осіб. Страхувальник зобов'язаний протягом 
двох календарних днів сповістити Страховика про одержання таких сум. 

11.7. Страхувальник повинен повернути Страховику отримане 
страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом 
передбачених законом строків позовної давності виявиться така 
обставина, що за законом або за цими Правилами повністю або частково 
позбавляє Страхувальника права на страхове відшкодування. 

11.8. Вирішення спорів за Договором страхування проводиться 
відповідно до  чинного законодавства України.  

 
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ  

В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
 

12.1 Рішення про здійснення страхової виплати приймається 
Страховиком на підставі заяви Страхувальника або вигодонабувача  про 
настання страхового випадку та отримання усіх документів, необхідних 
для встановлення обставин страхового випадку і розміру збитку, 
передбачених Договором страхування. 

12.2. Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється у 
вигляді страхового акту про настання страхового випадку, який 
складається не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дати 
отримання Страховиком всіх необхідних документів, передбачених 
Договором страхування. Страховий акт є формою рішення Страховика про 
страхову виплату.  

12.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, 
Страховик приймає впродовж тридцяти календарних днів з дати 
отримання всіх документів, передбачених Договором страхування та 
повідомляє про це Страхувальника письмово з обґрунтуванням причин 
відмови.  

 
13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО  

У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
 

13.1. Підставою для відмови Страховиком у виплаті страхового 
відшкодування є: 

13.1.1. 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 ними громадянського чи службового обов'язку, в стані 
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, 
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життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація 
дій страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 
страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства 
України;  

13.1.2. вчинення Страхувальником або третьою особою умисного 
злочину, що призвів до страхового випадку; 

13.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей 
про предмет Договору страхування або про факт настання страхового 
випадку; 

13.1.4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків 
від особи, винної у їх заподіянні; 

13.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником або третьою 
особою про настання страхового випадку без поважних на це причин або 
створення перешкод у визначенні обставин настання страхового 
випадку, характеру та розміру збитків; 

13.1.6. інші випадки передбачені законом. 
13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші 

підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не 
суперечить закону. 

13.3.Рішення про відмову у страховій виплаті Страховик приймає у 
строк не більший 30 календарних днів з дати надходження всіх 
документів, про що письмово повідомляє Страхувальника з 
обґрунтуванням причин відмови. 

13.4. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено 
Страхувальником у судовому порядку. 

 
14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 
14.1.Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність 

за згодою сторін, а також у разі: 
14.1.1. закінчення строку його дії; 
14.1.2. ввиконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником 

у повному обсязі; 
14.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у 

встановлені Договором страхування строки. При цьому Договір 
страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший 
або черговий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 
протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги 
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування; 
    14.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті 
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, крім 
випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24  Закону України «Про 
страхування»;  

14.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому 
законодавством України; 

14.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору 
страхування недійсним; 

14.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України. 
14.2. Дію Договору страхування може бути  достроково  припинено  

за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено 
Договором страхування. 

14.2.1. Про намір достроково припинити дію Договору страхування 
будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 
календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо 
інше ним не передбачено. 
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14.2.2. У разі дострокового припинення дії Договору страхування 
за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі 
за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з 
відрахуванням 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. 

14.2.3. При достроковому припиненні дії Договору страхування за 
вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються  повністю  сплачені  
ним  страхові  платежі.   

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником 
умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору 
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, 
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 
страхового відшкодування,  що  були  здійснені  за  цим Договором 
страхування. 

У разі дострокового припинення дії Договору страхування за 
вимогою Страхувальника, що обумовлено порушенням Страховиком умов 
Договору страхування, останній повертає Страхувальнику сплачену ним 
страхову премію повністю. 

14.3. Якщо це передбачено умовами Договору, Страховик може 
надати Страхувальнику розширений період для повідомлення про 
страховий випадок. Розширений період надається без нарахування 
додаткової премії. Цей період визначається від дати закінчення дії 
Договору страхування на період, визначений Страховиком у Договорі 
страхування і застосовується тільки відносно страхових випадків, що 
виникають із факту заподіяння шкоди, який мав місце протягом строку 
дії Договору страхування.   

14.4. Розширений період для повідомлення про заявлену претензію 
не є подовженням строку дії Договору страхування, не змінює обсягу 
відповідальності Страховика по даному Договору страхування. 
 

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

15.1. Спори, пов’язані із страхуванням за цими Особливими 
умовами, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди 
- згідно чинного законодавства України. 

 15.2. Позов по вимогам, які витікають із Договору страхування 
може бути пред'явлений Сторонами в строк, передбачений чинним 
законодавством України. 

 
16. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

 
16.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці 

страхової суми за визначений період страхування. 
16.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно 

(математично) на підставі відповідної статистики настання страхових 
випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в 
Договорі страхування за згодою сторін. 

16.3 Розмір страхових тарифів відповідно до кожного виду 
відповідальності   наведений у Додатку №1 до цих Правил. 

16.4. Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) - 
плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести 
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Страховику згідно з Договором страхування. Розмір страхової премії 
розраховується Страховиком і залежить від виду відповідальності, що 
страхується, оцінки конкретного ризику, строку страхування і 
тарифних ставок. Форма оплати страхової премії (готівкова, 
безготівкова) і порядок оплати (одноразово або частками) 
узгоджується Сторонами.  

16.5. Якщо інше не встановлено Договором страхування, страховий 
платіж або перший страховий внесок сплачується Страхувальником у 
строк: 

а) готівкою – в день підписання Договору страхування; 
б) безготівково - шляхом перерахування на поточний рахунок 

Страховика - протягом  п'яти банківських днів від дати підписання 
Договору страхування, якщо інше не встановлено Договором 
страхування. 

16.6. Страховий платіж за неповний місяць дії Договору 
страхування  сплачується  як за повний. 

16.7. Якщо страховий платіж сплачується частинами, то Страховик, 
при виплаті страхового відшкодування, має право утримати зі 
Страхувальника неоплачену частину страхової премії, якщо інше не 
передбачено Особливими умовами до цих Правил та Договором 
страхування.  

16.8. При страхуванні на строк менше одного року 
(короткострокове страхування) застосовується таблиця 
короткостроковості, зазначена в Додатку № 1 до цих Правил.  

16.9. Страхувальник - резидент має право вносити страховий 
платіж лише в грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент – 
у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці 
України у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

16.10. При укладанні Договору страхування на новий строк і 
відсутності виплат страхового відшкодування за минулий період, 
Страховик може надати Страхувальнику щорічну знижку в розмірі  5%. 

Загальна знижка за весь період страхування не може перевищувати 
50% від визначеного страхового платежу на перший рік страхування.  

 
17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
17.1. При укладенні Договору страхування можуть бути передбачені 

інші умови, що не визначені цими Правилами, але які не протирічать 
Закону України "Про страхування" та іншим чинним законодавчим й 
нормативним актам України. 

17.2. Зміна умов Договору страхування проводиться за взаємною 
згодою Сторін і оформлюється у вигляді додаткових угод, узгоджених 
та підписаних Страховиком та Страхувальником, які є невід'ємною 
частиною Договору страхування. 

17.3. Всі зміни та доповнення до Договору страхування набирають 
чинності з дати їх підписання Сторонами, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

17.4. При перекладі цих Правил з української на інші мови, 
український текст є головним. 

 
 






