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І. У тексті Правил добровільного страхування  відповідальності перед третіми особами 

[крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників 

повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)], далі – Правила, найменування Закрите акціонерне товариство 

«Велта» (скорочене найменування - ЗАТ «Велта») в усіх відмінках замінити на Приватне 

акціонерне товариство «Велта» (скорочене найменування - ПрАТ «Велта») у відповідному 

відмінку. 

 

ІІ. Розділ 14 Правил викласти в наступній редакції: 

 

14. ОСОБЛИВІ  УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА СПЛАТУ  

МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ФІНАНСОВИМИ  

ГАРАНТІЯМИ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ  

МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 
14.1. Добровільне страхування відповідальності осіб, що відповідають за сплату митних 

платежів, виступає фінансовим забезпеченням гарантій, що видаються відповідно до вимог 

Митного кодексу України в якості забезпечення сплати митних платежів, та здійснюється з 

урахуванням особливостей, передбачених цим розділом. 

14.2. Страхувальники. Страхувальник – банківська установа, інша юридична особа, 

яка отримала від центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи в 

установленому порядку повноваження гаранта, видає фінансові гарантії на забезпечення 

сплати митних платежів і від свого імені та за рахунок осіб, що відповідають за сплату 

митних платежів, здійснює укладання договору добровільного страхування відповідальності 

цих осіб. 

14.3. Предмет договору страхування. Предметом договору страхування є майнові 

інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням заподіяної шкоди митним 

органам в частині отримання передбачених законодавством обов’язкових платежів (митного 

боргу) внаслідок порушення особою, що відповідає за сплату митних платежів, митних 

процедур, що регулюють перевезення вантажів. 

14.4. Страхова сума. Розмір страхової суми встановлюється виходячи з суми митного 

боргу – умовно нарахованих обов‘язкових платежів, що підлягають сплаті під час митного 

оформлення товарів у разі їх ввезення на митну територію України для вільного обігу або 

при вивезенні товарів за межі цієї території у митному режимі експорту. Відповідальність за 

достовірність даних, що необхідні для розрахунку розміру митного боргу та відповідно 

страхової суми, несе особа, що відповідає за сплату митних платежів.  

14.5. Страховий тариф. Базові страхові тарифи, що обчислені актуарно, наведені в 

Додатку № 1 до Правил. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі 

страхування за згодою сторін залежно від ступеня ризику, що визначається за видом товару, 

типом транспорту, конкретними умовами ввезення товарів на митну територію України 

та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом. 

14.6. Страховий ризик. Страховим ризиком є ризик невиконання особами, що 

відповідають за сплату митних платежів, зобов’язань перед центральним органом виконавчої 

влади у сфері митної справи щодо сплати відповідно до чинного законодавства митних 

платежів, забезпечених фінансовими гарантіями, виданими відповідно до вимог Митного 

кодексу України. 

14.7. Виключення із страхових випадків. До страхових випадків не відносяться: 

1) невиконання особою, що відповідає за сплату митних платежів, зобов’язання щодо 

сплати митних платежів внаслідок зміни стану товару через природне зношення або втрат за 

нормальних умов транспортування та зберігання; 
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2) невиконання особою, що відповідає за сплату митних платежів, зобов’язання щодо 

сплати митних платежів внаслідок порушення встановлених маршруту та/або терміну 

транзиту при вивезенні товарів за межі митного кордону України; 

3) невиконання особою, що відповідає за сплату митних платежів, зобов’язання щодо 

сплати митних платежів внаслідок протизаконних дій та/або бездіяльності державних 

органів, органів місцевого самоврядування, в тому числі видання вищевказаними органами 

документів, які не відповідають вимогам законодавства. При цьому, факт протизаконних дій 

та/або бездіяльності відповідних органів чи невідповідність документів законодавству 

встановлюється судом або в іншому, передбаченому законодавством України порядку. 

14.8. Обмеження страхування. Дія договору страхування обмежується і 

відшкодуванню не підлягають збитки, завдані внаслідок: 

1) обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), перелік яких зазначається в 

Договорі страхування. Факт настання форс-мажорних обставин засвідчує уповноважений на 

це законодавством України орган; 

2) всякого роду воєнних дій, громадянської війни, народних заворушень і страйків, 

терористичних актів та їх наслідків; 

3) ядерних інцидентів, впливу іонізуючого випромінювання, радіоактивного, хімічного 

або бактеріологічного забруднення; 

4) дії мін, бомб, снарядів та інших знарядь війни; 

5) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів, здійснених за вимогою 

військової чи цивільної влади; 

6) накладення штрафних санкцій. 

14.9. Строк дії договору страхування. Договір страхування набирає чинності з 

моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором 

страхування. Строк дії договору страхування відповідає строку дії зобов‘язань особи, 

відповідальної за сплату митних платежів, згідно з вимогами митного законодавства. 

14.10. Місце дії договору страхування – територія України. 

14.11. Договір страхування може укладатись у формі генерального договору, до якого 

щомісяця складаються реєстри за підписами Страховика та Страхувальника, що містять 

інформацію за кожним предметом договору страхування (назву перевізника, розмір 

страхової суми, страхового тарифу та страхового платежу тощо).  

14.12. Дії страхувальника у разі настання страхового випадку. У разі настання 

страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

1) повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом двох робочих 

днів з дня отримання інформації від відповідного управління центрального органу 

виконавчої влади у сфері митної справи про порушення митних правил; 

2) надати Страховику всю інформацію і документацію, яка дозволить йому зробити 

висновки щодо причин і наслідків страхового випадку, характеру та розміру заподіяних 

збитків; 

3) надати Страховику можливість проводити усі необхідні дії, спрямовані на власне 

розслідування причин настання страхового випадку, перевірку розміру завданих збитків; 

4) надати письмову заяву про виплату страхового відшкодування. 

В договорі страхування за згодою сторін можуть бути передбачені додаткові вимоги до 

дій Страхувальника у разі настання страхового випадку. 

14.13. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та 

розмір збитків: 

1) Акт про порушення особою, відповідальною за сплату митних платежів, зобов’язань 

зі сплати митних платежів, забезпечених фінансовою гарантією, що складається митним 

органом за участю представника Страхувальника; 

2) гарантійний документ;   

3) вантажна митна декларація на товар; 

4) товарно-транспортні документи; 
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5) вимога митного органу щодо сплати належної суми митних платежів та всі 

обов’язкові документи, що до неї додаються; 

6) платіжне доручення, завірене банком щодо перерахування належної суми митних 

платежів до державного бюджету. 

Умовами Договору страхування за згодою сторін може бути збільшено або зменшено 

вимоги до переліку документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 

збитків. 

 

ІІІ. Додаток № 1 викласти в наступній редакції: 

                                                                                         

                                                                                  «Додаток № 1 

                                                                                             до Правил добровільного 

страхування 

                                                                                           відповідальності перед третіми 

особами 

                                                                                                № 10/2007 від 09 липня 2007 р. 

 

СТРАХОВІ  ТАРИФИ 

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 

 

 

1. Базові річні страхові тарифи за страховими ризиками у відсотках до страхової 

суми: 

№                                  

п/п 

Страхові ризики  Розмір тарифної ставки  

у %% до страхової суми 

1 Збитки, за завдану шкоду життю та здоров‘ю фізичних осіб 1,2 

2 Збитки, за пошкодження (знищення) майна третіх осіб 2,0 

3 Збитки внаслідок невиконання, неналежного виконання 

Страхувальником своїх договірних зобов‘язань 

1,5 

4 Збитки внаслідок невиконання, неналежного виконання 

Страхувальником інших зобов‘язань та обов‘язків 

1,0 

 

2. До базових річних страхових тарифів можуть встановлюватись корегуючи 

коефіцієнти:   

2.1. В залежності від розміру франшизи:  

Розмір франшизи у 

%% до страхової 

суми 

Знижувальний 

коефіцієнт 

Розмір франшизи у 

%% до страхової 

суми 

Знижувальний 

коефіцієнт 

1,0 0,98 11,0 0,78 

2,0 0,96 12,0 0,76 

3,0 0,94 13,0 0,74 

4,0 0,92 14,0 0,72 

5,0 0,90 15,0 0,70 

6,0 0,88 16,0 0,68 

7,0 0,86 17,0 0,66 

8,0 0,84 18,0 0,64 

9,0 0,82 19,0 0,62 

10,0 0,80 20,0 0,60 
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