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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Вiдповiдно до даних Правил ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВДРИСТВО (ВЕЛТД)
(надалi - Страховик) укладае договори добровiльного страхування вiдповiда:rьностi перед
третiми особами з юридичними особами будь-якоi органiзацiйно - правовоi форми дiяльностi та
дiездатними фiзичними особали (нада_rli - Страхува-пьники) з метою вреryлювЕIння
пред'явлених до них претензiй i позовiв TpeTix осiб, за винятком вiдповiдальностi власникiв
наземного, повiтряного, водного транспорту i вiдповiдальностi перевiзника.

Третя особа - фiзична або юридична особа, життю, здоров'ю та майну якоi завдшrо шкоди
внаслiдок дiй Страхувальника.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

1.1. Предметом ,Щоговору стрЕж}ъання вiдповiдаrrьностi перед третiми особами (KpiM
цивiльноi вiдповiда_тlьностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiда_пьностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiда,тьнiсть перевiзника)) е майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з
вiдшкодранням шкоди, заподiяноi страхувальником або iншою особою, цивiльна
вiдповiдаrrьнiсть якоi застраховЕIна, життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix осiб.

1.2. Щей вид страхування передбачае обов'язок Страховика за встановлену,Щоговором
стрiжування плату (страховий платiж, страховий внесок, страхову премiю) здiйснити виплату
стрtжового вiдшкодування вiдповiдно до умов договору третiй особi або iT спадкоемцю
(спадкосмцям) за шкоду, яка була заподiяна життю, здоров'ю i прачездатностi таlабо майну uiеi
TpeTboi особи, особою, цивiльна вiдповiда-пьнiсть якоТ застрu}хована, внаслiдок здiйснення нею
дiяльностi, яка визначена в Щоговорi страхування.

2. стрАховА сумА, стрАхоIiиЙ плдтIж, стрАховиЙ тАриФ, ФрАншизА

2.1. Страхова сума за ,Щоговором стрitхув.tння - грошова сума, в межilх якоi Страховик
вiдповiдно до умов страхування зобов'язаний провести виплату третiй особi (TpeTiM особам у
разi, якщо потерпiлих кiлька) при HacTaHHi страхового випадку, та яка визначаеться за
домовленiстю мiж Страховиком та Страхра_llьником пiд час укJIадання Щоговору страхувilння
(внесення змiн до Щоговору страхувЕIння, у випадкi}х, передбачених чинним зtжонодzlвством) в
зшIежностi вiд розмiру можливих збиткiв. Страхова сума може бути встановлена по одному
cTptlxoBoмy випадку, по групi страхових випадкiв та по Щоговору страхування в цiлому. В
.Щоговорi страхування за згодою cTopiH також можо буrи передбачений лiмiт вiдповiда_пьностi -
грulнична с}ма, в межzж якоi здiйснюеться виплата страхового вiдкодування по окремому
стрtжовому ризику, однiй третiй особi таlабо однiй вимозi.

2.2. Страховий платiж (страховий внесок, страхова премiя) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згiдно з ,Щоговором страхування.

Розмiр страхового платежу визначаеться на пiдставi страхового тарифу та страховоi сlми.
Якщо iнше не обуtиовлено в ,.Щоговорi страхування, страховий платiж сплачуеться

Страхувальником однорtвово у строк, передбачений .Щоговором страхування.
2.З. Страховий тариф - ставка стрtlхового внеску з одиницi cTpaxoBoi суми за визначений

перiод с,iр€lхування.
CTpaxoBi тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на пiдставi

вiдповiдноi статистики настання страхових випадкiв.
Базовi cTpaxoBi тарифи наведенi в.Щодатку Ns 1 до цих Правил.
Конкретний розмiр стрtIхового тарифу визначаеться в ,Щоговорi страхfвоння за згодою

cTopiH з урахраннJIм коригylочих коефiцiентiв в заJIежностi вiд рiзномшriтних факторiв ризику.
2.4. .Щоговором страхування може буги передбачена франшиза - частина збиткiв, що не

вiдшкодовуеться Страховиком згiдно з .Щоговором стр€жування.



Франшиза може буги упrовною i безулчловною:
а) рловна фраrшиза - Страховик не несе вiдповiда-пьностi за збитки, якi не перевиIltуIоть

розмiру франшизи, та зобов'язаний вiдшкодувати збиток повнiстю, якщо сума збитку
перевищуе розмiр встановленоi франшизи;

б) безумовна франшиза - Страховик зобов'язаний вiдшкодувати збиток за вирахуванням
встtlновленоi франшизи.

Франшиза може буги встановлена як в абсолютнiй величинi, так i в процентному
вiдношеннi до страховоi суми або до лiмiту вiдповiдальностi, якщо такий встtlновлено.

3. CTPAхOBI ризики

3.1. Страховий ризик - певна подiя, на випадок якоi проводиться страхування i яка мае
ознаки ймовiрностi та випадковостi настання.

Страховими ризикаNdи при добровiльному cTpilxyBaHHi вiдповiдальностi перед третiми
особалци (KpiM цивiльноi вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного транспорry, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiда-пьнiсть перевiзника)) е настання вiдповiдальностi Страхральника (iншоi особи,
цивiльна вiдповiда-пьнiсть якоi застрахована) за шкоду, заподiяну внаслiдок здiйснення
дiяльностi, що визначена в .Щоговорi страхування:

- життю, здоров'ю, працездатностi фiзичних осiб (смерть, встановлення первинноi
iнва_пiдностi, втрата працездатностi);

- майну фiзичних та юридичних осiб.
З.2. Страховий випадок - подiя, передбачена .Щоговором стрtlхування, яка вiдбулася i з

настанням якоi виникае обов'язок Страховика здiйснити виплату страхового вiдшкодування
третiй особi, якiй заподiяна шкода.

З.3. Факт настання вiдпов"iдальностi Страхраllьника повинен бlти визнаний судовими
органаN{и або письмовi вимоги TpeTix осiб визнанi Страхувальником обгрутттованими i
Страховик згоден з визнанням таких вимог.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ I ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАНIIЯ

4, I . Щtя,Щоговору страхування обмежусться внаслiдок :

а) обставин непереборноi сили (стихiйних сил виняткового характеру), перелiк яких
зазнача€ться в !оговорi страхування;

б) всякого роду военних дiй, громадянськоi вiйни, народних зчIворушень i страйкiв,
терористичних aKTiB та ix наслiдкiв;

в) ядерних iнцидентiв, впливу iонiзlточого випромiнювання, радiоактивного, хiмiчного
або бактерiологiчного забруднення;

г) дii MiH, бомб, снарядiв та iнших боеприпасiв;
д) конфiскацii, нацiоналiзацii та iнших подiбних заходiв, здiйснених за вимогою

вiйськових чи цивiльних влад.
4.2. З.Щоговору стрч}храння викJIюча€ться вiдповiдальнiсть за шкоду, спричинену]
а) порушенням Страхува;lьником правил технiки безпеки, експJryатацii, протипожежних

правил, санiтарних норм та iнших нормативних aKTiB УкраiЪи;
б) втратою або пошкодженням документiв;
в) причина:rли, якi були вiдомi Страхува_llьнику до початку дii Щоговору страхування;
г) порушенням авторських прав.
4.3. Якщо iнше не обумовлено ,Щоговором стрz}хування, не пiдлягають вiдшкодранню

збитки:
а) морального харzжтеру;
б) у виглядi штрафних санкцiй;



в) викJIиканi дiяльнiстю Страхува;rьника, пов'язаною з в€uIютними, кредитними
операчiями або операцiями з земельними дiлянками;

г) пов'язанi з недоодержанням прибутку.
4.4. .Щоговором страх}ъання в кожному конкретному випадку мо}ý/ть буги передбаченi

iншi виключення iз страхових випадкiв i обмеження страхування.

5. строк тА мIсцЕ дIi договору стрАхувАння

5.1. Строк дii,.Щоговору страхрання - один piK, якщо iнше ним не передбачено.
5.2. .Щоговiр страхування набирае чинностi з моменту внесення першого страхового

платежу, якщо iнше не передбачено .Щоговором страхування.
.Щнем внесення страхового платеку вва)каеться день зарахувiшня коштiв на поточний

рахунок Страховика або день надходження коштiв до каси Страховика (в разi сплати
стрЕIхового платежу готiвкою).

5.3. Якщо ,Щоговором страхування не передбачено iнше, страховий зzlхист поширюеться
лише на Ti cTpaxoBi випадки, якi виникJIи пiсля набугтя,Щоговором стрzlхування чинностi, та дiе
ло 24 годину 00 хвили дати, зазначеноi в .Щоговорi страхlъання як дата закiнчення строку лiТ

Щоговору страхув.lння.
5.4. .Щоговором страхування може бути передбачено, що зобов'язання Страховика по

виплатi стрtlхового вiдшкодуъання поширюються на випадки заподiяння шкоди внаслiдок
подiй, що мали мiсце i до початку строку дii .Щоговору страхув€tння, але безпосередньо
проявилися (тобто вимоги заявленi) протягом строку дii ,,Щоговору стрЕlхування, тобто
встановлен а дж а ретроiжтивноi дii,Щоговору стрtlхування.

5.5. Мiсцем дii .Щоговору страхрЕIння с територiя УкраiЪи, якщо iнше не передбачено
договором.

б. порядок fклддЕнIlя договору стрАхувАння

6.1. Щля }.кJIадання ,.Щоговору стр€lхування Страхувzlльник подае Страховику письмову
заJIву за формою, встановленою Страховиком, або iншим чином заявJIяе про свiй наrrлiр укJIасти
,Щоговiр стрчжранЕя.

6.2. При укладеннi .щоговору стрilхування Страховик мае право запросити у
Страхувальника документи та/або iнформацiю, необхiднi для оцiнки Страховиком страхового
ризику. Страхувальник несе вiдповiда-пьнiсть за достовiрнiсть наданих документiв таlабо
iнформацii.

6.3. Змiни, що вносяться до ,Щоговору страх}ъання пiсля його укладення, оформляються
додатковими угодаN4и i пiсля пiдписання сторонами стають невiд'смною частиною,Щоговору,

7. прАвА тА оБов,язки cToPIH

7.1. Страхувальник мае право:
7 .|.|. Ознайомитись з }моваIчlи та ПравилаN,rи стрztхування.
7.Т.2.,.Щостроково припинити дiю ,Щоговору стрz}х}ъання, якщо це передбачено умовчlп,Iи

.Щоговору.
7.|.З. Вносити пропозицii щодо змiн та доповнень до yIvIoB укладеного,Щоговору

стрf}хувчtння.
7.1.4. На вiдшкодування витрат, якщо з письмовоi згоди Страховика СтрахувЕtльник

самостiйно вреryлював претензii i позови TpeTix осiб. При цьому Страхува-гlьник повинен
надати Страховику вiдповiднi докуI!(енти, що пiдтвердIq.ють вiдшкодрання зЕшодiяних ним
збиткiв.

7.2. Страхувальник зобов'язаний:



7.2.|. Своечасно вносити cTpaxoBi платежi в порядку та у строки, що передбаченi
Щоговором стрi}хування.

7.2.2. При укладеннi ,Щоговору стрЕtх}ъання повiдомити Страховика про iншi чиннi
договори стрilхування щодо цього предмета !оговору.

7.2.З. При укладаннi .Щоговору страхрання надати необхiдну iнформацiю Страховиковi
про Bci вiдомi йому обставини, що мають icToTHe значення для оцiнки стр.lхового ризику, i
нада_пi iнформувати його про буль-яку змiну страхового ризику.

7.2.4. Вживати заходiв щодо запобiгання та зменшення збиткiв, завдЕIних внаслiдок
настання страхового випадку.

7.2.5. Повiдомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умоваI\4и стрt}хування.

7.3. Страховик мас право:
7.З.|. Перевiряти достовiрнiсть наданоi СтрахуваJIьником iнформацii, викондrня ним

вимог i рлов Щоговору страхування; а також кореryвати умови ,Щоговору страхування за згодою
Страхраrrьника, якщо в перiод його дii вiдбудеться змiна ризику таlабо обсяry страховоi
вiдповiда,rьностi Страховика.

7.3.2. Щостроково припинити дiю Щоговору стрilхування, якщо це передбачено умовt}п,Iи
.Щоговору страхувilння.

7.З.З. Робити запити про вiдомостi, пов'язанi iз страховим випадком, до правоохоронних
органiв, медичних закладiв та iнших пiдприемств, установ i органiзацiй, що володiють
iнформацi€ю про обставини страхового випадку, а також самостiйно з'ясовувати причини та
обставини страхового випадку.

7.З.4. Проводити експертизу пред'явлених до Страхувальника вимог TpeTix осiб;
7.З.5. Брати rIасть у розглядi справи в судових органчж.
7.4. Страховик зобов'язаний:
7.4.I. Ознайомити Страхуврьника з умовами та ПравилаN{и страхування.
7,4.2. Протягом двох робочих днiв, як тiльки стане вiдомо про настання страхового

випадку, вжити заходiв щодо оформлення Bcix необхiдних документiв для своечасноi виплати
стр€lхового вiдшкодування.

7.4.З. При настшrнi страхового випадку здiйснити виплату страхового вiдшкодування у
передбачений .Щоговором страхрання строк. Страховик несе майнову вiдповiда-пьнiсть за
несвоечасну виплату стрЕжового вiдшкодування шJIяхом сплати Страхувальнику неустойки
(штрафу, пенi), розмiр якоi визначаеться умоваN4и.Щоговору страхування або законом.

7.4.4. Вiдшкодрати витрати, понесенi Страхра_шьником rrри HacT€lHHi страхового випадку
щодо запобiгання або зменшення збиткiв, якщо це передбачено умовtlN,Iи,Щоговору страхувЕIння.

7.4.5, За заявою Страхуваrrьника у разi здiйснення ним зilходiв, що зменшили страховий
ризик, переукJIасти з ним .Щоговiр страхування.

7.4.6. Не розголошувати вiдомостей про Страхувальника та його майнове становище, KpiM
випадкiв, встановлених зчtконом.

7.5. Умовами ,Щоговору страхування мож}"ть бути передбаченi також iншi права та
обов'язки CTopiH.

s. дi стрАхувАльникА у рАзI нАстАння стрАхового випАдку

8.1. У разi настання страхового випадку Страхlъальник зобов'язаний:
8.1.1. протягом двох робочих днiв (не враховуючи вихiднi та святковi днi) письмово

повiдомити Страховика про настання страхового випадку iз зазначенням обставин, причин та
наслiдкiв настання стрzlхового випадку;

8.1.2, вжити Bcix можJIивих заходiв щодо запобiгання збiльшення розмiру майнових
збиткiв i шкоди здоров'ю, в тому числi шJuIхом рятувzlння життя фiзичних осiб та майна, якi
Mo}q/Tb постраждати внаслiдок подiТ, що мае ознаки страхового випадку;



8.1.3. якщо подiя вимагае втрr{ання компетентних органiв (пожежноi охорони,
прЕIвоохоронних органiв та iнших), необхiдно негайно, протягом 24 rодин з моменту, як тiльки
це стане вiдомо, повiдомити iM про те, що ста,IIося;

8.1.4. надати Страховику вимоги TpeTix осiб та документи (iнформацiю) для встановлення
причин i наслiдкiв стр.жового випадку, характеру та розмiрiв заподiяних збиткiв;

8.1.5. подати письмову заJIву про виплату страхового вiдшкодрання.
8,2. У ,Щоговорi страхування за згодою CTopiH можуть бути передбаченi додатковi вимоги

до дiй Страхува_пьника при HacTaHHi страхового випадку.

9. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКIВ

9.1. Щllя пiдтвердження фак.у настання страхового випадку i виплати страхового
вiдшкодрilння в разi задоволення Страхувапьником обгрlтлтованих вимог TpeTix осiб щодо
вiдшкодрання завданих збиткiв у dобровiльному поряdку, СтрахувzIльник повинен подати
Страховику наступнi документи :

9.1.1. Заяву на виплату страхового вiдшкодування. При поданнi заяви на виплату
страхового вiдшкодування на користь TpeTix осiб, в нiй зазначаеться:

а) для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по-батьковi (за наявностi), адреса, паспортнi данi,
ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв (KpiM осiб, якi через cBoi релiгiйнi або
iншi переконаннrI вiдмовилися вiд прийнятгя реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв та мiIють вiдмiтку в паспортi), телефон, адреса електронноi пошти (за наявностi);

б) дл, юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, поштова адреса (у разi
якщо вiдрiзняеться вiд мiсцезнаходження), iдентифiкацiйний код (для резидентiв Украiни),
банкiвськi реквiзити, iнформацiя про зв'язок з юридичною особою (телефон, факс, адреса
електронноiпошти). 
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9.1.2. Вимоги TpeTix осiб, що були пред'явленi Страхува-пьнику.
9.1.3. ,Щокументи, якi пiдтвердIý.ють факт спричинення збиткiв TpeTiM особапд дiями

Страхува,тьника:
а) довiдки, кошториси, висновки експертизи та iншi документи, що пiдтверджують

дiйсний розмiр збиткiв, завданих TpeTiM особам, та причинно-наслiдковий зв'язок;
б) копiя листка непрацездатностi або довiдка лiкувально-профiлактичного закJIаду про

перебування TpeTboi особи на аллбулаторному/стацiонарному лiкуваннi (у разi заподiяння шкоди
здоров'ю та працездатностi);

в) копiя довiдки медико-соцiальноi експертноi KoMicii (МСЕК) про встановлення третiй
особi первинноi iHBa-lliдHocTi (у разi заподiяння шкоди здоров'ю та працездатностi);

г) копii свiдоцтва про смерть та документiв про правонаступництво дJuI спадкоемцiв, а
тчlкож довiдки про осiб, що перебувЕIли на утриманнi померлого (у разi заподiяння шкоди
життю).

9.1.4.,,Щокlменти, що пiдтвердrlýrють вiдшкодування Страхувальником збиткiв, нанесених
TpeTiM особаiu, у лобровiльному порядку.

Розмiр прямих збиткiв при добровiльному задоволеннi претензiй визначаеться виходячи iз
ср{и, на задоволення якоi дав згоду Страховик.

9.2. ,Щля пiдтвердження факту настilння страхового випадку i виплати страхового
вiдшкодрtшня в разi задоволення Страхувальником обrрунтовrш{их вимог TpeTix осiб щодо
вiдшкодування завданих збиткiв на пidсmавi рiu,lення суdу, яке набратrо законноi сили,
Страхра_шьник повинен надати Страховику копiю зzвначеного судового рiшення.

Розмiр стрi}хового вiдшкодуваЕня в цьому випадку визначаеться на пiдставi рiшення суду.
9.3. Якщо ,Щоговором страхування передбачено вiдшкодрання TpeTiM особа:rл непрямих

збиткiв (моральна шкодq втрачена вигода, штраф, пеня тощо), якi пiдтвердженi рiшенням суду,
що набра,rо законноi сили, Страхувальник повинен надати Страховику копiю тttкого рiшення.



10. порядок I умови виплАти стрАхового вIдшкодувАнtlя

10.1. Страхове вiдшкодування - страхова виплата, яка здiйснюеться Страховиком у межilх
страховоi суми за.Щоговором страх}ъання при HacTaHHi стрzжового випадку.

10.2. Страхове вiдшкодування пiдлягае виплатi пiсля того, як повнiстю будугь встшrовленi
причини, обставини та розмiр збитку. Страхlъа-пьник зобов'язаний надати Страховику Bci
необхiднi документи вiдповiдно до роздiлу 9 цих Правил. Ненадання документiв без поважних
причин дас Страховику право вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодувzlння повнiстю або в
частинi збитку, не пiдтвердженого докуI!{ентально.

У разi необхiдностi Страховик може робити запити про вiдомостi, пов'язанi iз страховим
випацком, до правоохоронних органiв, банкiв, медичних закладiв та iнших пiдприемств,
установ i органiзацiй, що володiють iнформацiсю про обставини страхового випадку.

10.3. Виплата стрzlхового вiдшкодувчIння проводиться Страховиком на пiдставi письмовоi
заrIви Страхува,тьника (його правонаступника) або TpeTix осiб, визначених умовЕlI\{и страхрання
(ix спадкоемцiв), та Страхового акту, який складасться Страховиком у формi, що визначасться
Страховиком, у строк, обулчtовлений в .Щоговорi страхування.

10.4. Страхове вiдшкодування виплачуеться в розмiрi понесеного прямого збитку, якого
зазнала третя особа, але не бiльше страховоi суми, врtIховуючи встановленi .Щоговором
страхування лiмiти вiдповiда-пьностi Страховика. Непрямi збитки ввa"lкttються застрахов€Iними,
якщо це передбачено,.Щоговором стрtlхування.

При розрахунку стрzlхового вiдшкодування вр€tховуються :

1) обГрунтовано доведенi збитки, завданi TpeTiM особам внаслiдок дiяльностi, обумовленоi
.Щоговором стрЕжування;

2) витрати Страхувальника при саN4остiйному вреryлюваннi пред'явлених йому вимог у
зв'язку з заподiяною шкодою;

3) витрати, понесенi Страхlва;lьником при HacTaHHi страхового випадку щодо запобiгання
або зменшення збиткiв, якщо це передбачено уIиоваN,Iи,Щоговору стрЕ}хування.

10.5. При визначеннi розмiру заподiяноi шкоди здоров'ю третьоi особи врzlховуються
заробiток (лохiл), втрачений нею внаслiдок втрати чи зменшення професiйноi або загшlьноi
працездатностi, а також додатковi витрати Еа:

- посилене харчрання (визначаються на пiдставi довiдки медичноi установи про рацiон
додаткового харчування та довiдки про цiни на продукти харчування);

- придбання лiкiв (за пред'явленням рецептiв та чекiв);

- саIIаторно-курортне лiкування, в тому числi BapTicTb проiЪлу до мiсця лiкування та нчвад
(санаторно-курортна путiвка, проiзнi документи);

- придбання спецiа-пьних транспортних засобiв (у межах BapTocTi рекомендов€шого
медичною комiсiею транспортного засобу);

- стороннiй догляд, протез}ъання фахунки медичних установ);
- навчання за новою спецiа-пьнiстю фахlтrки учбових закладiв на витрати з навчання).
10.6. Визначення розмiру заробiтку (доходу), втраченого внаслiдок cMepTi або

ушкодження здоров'я TpeTboi особи, здiйснюеться вiдповiдно до законодавства Украiни.
10.7. Витрати на поховання визначаються Страховиком на пiдставi предОявлених

родичаN,Iи померлоi третьоi особи докупtентiв (рахунки ритуztльних установ тощо).
10.8. У випадку заподiяння шкоди майну, яка може буги усунена, Страховик вiдшкодовус

витрати, необхiдвi на приведення майна до стану, в якому воно перебува_шо на момент
пошкодження.

Якщо витрати на приведення майна до тrопереднього стану дорiвнюють BapTocTi майна
перед настанням страхового випадку або перевищують цю BapTicTb, Страховик вiдшкодовуе
збитки в розмiрi BapTocTi майна на момент настitння страхового випадку.

10.9. У випадку недосягнення згоди мiж Страховиком, Страхральником та третьою
особою щодо розмiру заподiяноi шкоди, if розрахунок може буги здiйснено незалежним



експертом з оформленням вiдповiдного висновку. Неза.rtежна експертиза проводиться за
рахунок сторони, яка вимага€ iT проведення.

10.10. У ра.зi зверненшI третьоi особи з позовом до судових оргшriв розмiр зби:гrсу
визначасться на пИставi рiшення суду, що набрало законноi сиJIи.

10.11. Протягом 10 (лесяти) робочих днiв з моменту отримання Bcix необхiдних
документiв Страховик приЙмае рiшення про виплату або про вiдмову у виплатi страхового
вiдшкодув.tння. Рiшення про виплату страхового вiдшкодування оформляеться у виглядi
страхового zжту.

I0.|2. У разi прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування,
Страховик письмово повiдомляс про це СтрахуваJIьника з обrрунтування причин вiдмови.

10.13. Страховик мае право вимагати повернення виплаченого страхового вiдшкодування,
якщо протягом встановлених законодulвством УкраiЪи cTpoKiB позовноi давностi буде виявлена
така обставина, що за законом або вiдповiдно до даних Празил та укJIаденого ,,Щоговору була
пiдставою для вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування.

10.14. Якщо внаслiдок однiеi подii шкода завдаЕа кiльком TpeTiM особам i Ti зага-пьна сума
перевищуе розмiр страховоi супrи (лiмiт вiдповiдальностi) за ,Щоговором страхув.lння, страхове
вiдшкодування виплачусться кожнiй третiй особi пропорчiйно вiдношенню страховоi суми
(лiмiry вiдповiдальностi) до загаJIьноi суми зttвдttних збиткiв.

10.15. Якщо на момент настаннJI стрчlхового випадку Страхувальник мав договори
страх}ъання по аншIогiчних ризиках iз декiлькома стрЕlховикЕll\{и, то страхове вiдшкодрЕlння,
що виплачуеться yciMa стрilховикtll\{и, не може перевиIlryвати розмiру завданих збиткiв. При
цьому кожний страховик здiйснюе виплату пропорцiйно розмiру cTpt}xoBoi суми (лiмiry
вiповiдальностi) за укладеним ним договором страхування.

10.16. У ,,Щоговорi страхування можуть буги передбаченi додатковi умови виплати
страхового вiдшкодрання.

11. ВIДМОВА } ВИПЛАТI СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ

1 1.1 . Пiдставою длrI вiдмови у виплатi стрilхового вiдшкодування е:

1) навмиснi дii Страхувальника або особи, на користь якоi укладено .Щоговiр страхування,
спрямованi на настання страхового випадку.

Зазначена норма не поширюеться на дii, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи
сrryжбового обов'язку, в cTaHi необхiдноi оборони (без перевищення iT меж) або захисry майна,
життя, здоров'я, честi, гiдностi та дiловоi репутачii. Квалiфiкацiя дiй Страхральника або особи,
на користь якоi укJIадено ,Щоговiр стрtIхування, встановлюеться вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи ;

2) вчинення Страхральником - фiзичною особою або iншою особою, на користь якоi
укJIадено,Щоговiр стрЕlхування, уN,Iисного злочину, що призвiв до страхового випадку;

3) подання СтрахувшIьником свiдомо неправдивих вiдомостей про предмет Щоговору
страхування або про факт настання страхового випадку;

4) несвоечасне повiдомлення Страхувшlьником про настання стрz}хового випадку без
повaэкних на це причин або створення Страховиковi перешкод у визначеннi обставин,
характеру та розмiру збиткiв;

5) lншi випадки, передбаченi законом.
11.2. Умовами ,Щоговору страхувчIння можуть бути передбаченi iншi пiдстави для вiдмови

у виплатi страхового вiдшкодування, якщо це не суперечить закону.
11.3. Вiдмову Страховика у виплатi страхового вiдшкодування може буги оскаржено в

судовому порядку.
||.4. У разi прийняття судового рiшення про виплату страхового вiдшкод}ъання,

Страховик не несе вiдповiда,тьностi за несво€часну виплату страхового вiдшкодувzlннrl за перiод
вiд подання заrIви про виплату страхового вiдшкодування до набрання рiшенням суду законноi
сили.



12. припинЕння лi договору стрАхувАння

12.1. щiя.щоговору страхування припиняеться та договiр втрачае чиннiсть за згодою

сторiн,атакожуразi:
1) закiнчення строку лii;
2) виконання СтраХовикоМ зобов'язаНь 11ереД Страхра;lьником у повному обсязi;

3) несплати Страхувальником стрzlхових платежiв у встановленi .щоговором страхування

строки. При uьому договiр вва)каеться достроково приrrиненим у випадку, якщо перший (або

черговий) страховий 'пй* 
не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом

десяти робочих днiв з дня пред'явлення такоi вимоги Страхральнику, якщо iнше не

передбачено умовами Щоговору страхування; 
_ __,л^_: л.._л.,,lпопy tl,trq _ lъiavTr

4) лiквiдацii СтрахуваJIьника ]'ор"о",rrrоi особи або cMepTi Страхувшrьника - фiзичноi

особИ чи втрати ним дiездатностi, за винятком випадкiв, передбачених Законом УкраiЪи кПро

страхування);
5) лiквiдацii Страховика у порядку, встановленому законодавством Украiни;

6) прийняття судового рiшення npo u".rru"ня ,Щоговору страхування недiйсним;

7) ul"-"* ""йп*, передбаченим законодавством Украiни.

|2.2. Дiю .щоговору страхування може буги достроково припинено за вимогою

страхральника або Страховика, якщо це передбачено умовами Щоговору страхування,

12.3. ПрО HaMip дострокоВо припин"ти дiю Щоговору страхування будь-яка стороЕа

зобов'язана повцомити iншу сторону не пiзнiше як за 30 календарних днiв до дати припинення

дii Договору страхув€lння, якщо iнше ним не передбачено,

|2.4. у разi дострокового припинення дii ,Щоговору страхування за вимогою

страхувальника Страховик повертае йому cTpaxoBi платежi за перiод, що заJIишився до

закiнчення дii Договору, з вiдрhхуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового вiдшкодрання, що були

здiйсненi за циМ .Щоговором .rpu*yu*"", Якщо вимога Страхува,пьника обрrовлена

порушенням Страховиком умов Щоговору страхування, то останнiй повертае Страхувальнику

сплаченi ним cTpaxoBi платежi повнiстю,

|2.5.уразiдострокоВогоприпинеЕняЩогов.орУстрахУВ*YТвимоГоюСтраховика
страхlъаrrьнику повертаються повнiстю сплаченi ним cTpaxoBi платежi, Якщо вимога

страховика обумовлена невиконанням Страхува;rьником умов Щоговору страхування, то

Страховик повертас йому cTpaxoBi платежi за перiод, ЩО ЗаJ'IИШився до закiнчення дii Щоговору,

з вирахранням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового

тарифу, фактичних виплат страхового вiдшкодування, що були здiйсненi за цим ,Щоговором

страхування.''i^2.6.,Щоговiр стрi}хування ввa;каеться недiйсним

передбачених I-{ивiльним кодексом Украiъи, а також
з моменту його укладання у випадках,

якщо його укладено пiсля страхового

випадку.
.Щоговiр страхрання визнасться недiйсним у судовому пОрЯДКУ,

13. поршок вирIшЕння спорIв

13.1. Bci спори, пов'язанi з Щоговором страхування, вирirrгlтоться шJIяхом переговорiв i,

при необхiдностi, iз заlryченням незаJIежних експертlв,

13.2. При 
""ro*n""ocTi 

вирiшення спорiв шляхом переговорiв, невреryльованi питання

вирiшгуlотЬся в судовОму порядкуЪгiдно з чинним законодiшством Украiни,

13.3. Строк позовноТ давностi щодо вимог про виплату страхового вiдшкодування

реглаNdентуеться чиЕним законодавством Украiни,



14. ОСОБЛИВI УМОВИ ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАНIIЯ
проФЕсlйноi вIдповIдАльностI

14.1. Положення цього роздiлry поширюються на здiйснення добровiльного стрilхування
майнових iHTepeciB фiзичних та юридичних осiб, якi мають ква-тliфiкацiйний сертифiкат
(свiдоцтво) таlабо лiцензiю (лозвiл) на здiйснення дiяльностi з надання професiйних посJt}т
(медичних, юридичних, аудиторських, нотарiа_пьних, експертних, яgrрнапiстських та iнших),
пов'язаних з вiдшкодранням шкоди, заподiяноi Страхувальником або iншою особою, цивiльна
вiдповiдальнiсть якоi застрtжована, життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix осiб в

результатi здiйснення цiеi дiяльностi.
|4.2. Страховим ризиком € допущення Страхральником ненавмисних помилок,

недба_гlостей, упущень при здiйсненнi професiйноi дiяльностi, якi спричинили заподiяння шкоди
життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix осiб. Конкретний перелiк ненавмисних
помилок, недбалостей, упущень та ik трактувiшня в залежностi вiд виду професiйноi дiяльностi
Страхральника зiвначаеться в,,Щоговорi страхування.

14.З. При укладеннi ,Щоговору страхувzIння Страхувалlьником пред'являеться
квалiфiкацiйний сертифiкат (свiдоцтво) таlабо лiцензiя (дозвiл) на здiйснення професiйноi
дйльностi, а також, при наявностi, пiдтвердження tшенства в громадськiй професiйнiй
органiзацii (спiлчi) УкраiЪи.

14.4. Укладений ,Щоговiр страхування поширюеться на Bci вимоги з боку TpeTix осiб,
пред'явленi до СтрахуваJIьника в перiод його дiТ, незалежно вiд часу та мiсця, де стаJIися

ненавмиснi помилки, недба,rостi, упущення СтрахуваIIьника або виникла пiдозра щодо ix
виявлення.

У,Щоговорi страхування може бути зазначено ретроактивну даry (Страховик не здiйснюе
виплату страхового вiдшкодування за заподiяну шкоду внаслiдок подiй, що мали мiсце до такоi
дати). 

D

14.5. Базовi cTpaxoBi тарифи добровiльного стрчlхування професiйноi вiдповiда;lьностi, що
обчисленi актуарно з урахуванням виду професiйноi дiяльностi та cTzDKy роботи (перiоду

дiяльностi) Страхральника, наведенi в.Щодатку JФ 2 до цих Правил.
Конкретний розмiр страхового тарифу визначаеться в ,Щоговорi страх}ъЕtЕня за згодою

cTopiH з урахуванням коригуючих коефiцiснтiв в зЕIлежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику.
14.6. Все iнше, що не передбачено цим роздiлом, реглаJ\4ентуеться роздiлами 1-13 Правил.
14.7. Особливi умови добровiльного страхування професiйноi вiдповiдальностi органiв i

випробува,,Iьних лабораторiй з сертифiкацii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) передбаченi

роздiлом 15 цих Празил.

15. ОСОБЛИВI УМОВИ ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ПРОФЕСIЙНОi ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ОРГАНIВ I ВИПРОБУВАЛЬНИХ

лАБорАторIЙ з сЕртиФIкАцIi продукцIi (TOBAPIB, роБIт, послуг)

15.1. Положення цього роздiлу поширюються на здiйснення добровiльного страхування
професiйноi вiдповiда-пьностi органiв i випробрfuIIьних лабораторiй з сертифiкачii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг) за заподiяння шкоди життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix
осiб при наданнi ними таких та/або iнших, передбачених,Щоговором стрЕlхування, послуг:

а) органаrrли з сертифiкацii:
- сертифiкачiя продlкцii (ToBapiB, робiт, послгуг);
- сертифiкацiя систем якостi;
б) випробуваJIьними лабораторiями :

- проведення сертифiкацiйних, контрольних та iнших випробувань продукцii (ToBapiB,

робiт, пос.lryт).
15.2. Базовi cTpaxoBi тарифи добровiльного страх}tsання професiйноi вiдповiдальностi

органiв i випробувшIьних лабораторiй з сертифiкацii продукцii (ToBapiB, робiт, посrгуг), що
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обчисленi актуарно в зt}лежностi вiд застрахованих ризикiв, наведенi в ,Щодатку Ns 3 до цих
Правил.

Конкретний розмiр стрzlхового тарифу визначасться в ,Щоговорi страхрання за згодою
cTopiH з урахуванням коригуючих коефiцiентiв в запежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику.

15.3. Все iнше, що не передбачено цим роздiлом, регламентуеться роздiлашrи 1-1З Правил.

16. ОСОБЛИВI УМОВИ ДОБРОВIЛЪНОГО СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ ЗА ЯКIСТЬ ПРОДУКЦIi

16.1. Положення цього роздiлу поширюються на здiйснення добровiльного стрtlхування

вiдповiдаЛьностi переД третiмИ особамИ виробникiв i продавцiв товаРу, виконЕIвцiв робiт
(пос.гryг) за заподiяння шкоди життю, здоров'ю, працездатностi, мйну TpeTix осiб внаслiдок

використання (споживання) останнiми продукцii неналежноi якостi.
16.2. При застосраннi цього роздirry Правил термiни вживаються в такому значеннi:

1) Виробник - суб'ект господарюв€шня, який виробляе товар або заявляе про себе як про

виробника товару чи про виготовлення такого товару на зz}мовлення, розмiпгуrочи на ToBapi

таlабо на упаковцi чи супровiдних документах, що передаються разом з товаром, свое

найменування (iм'я), торговельну марку або iнший елемент, який iдентифiкуе тttкого суб'екта

господарювчшня; або iмпорry€ товар.
2) ПродаВець - суб'скт господарювzIння, який згiдно з договором реа_пiзуе товари або

пропону€ ik до реалiзацii.
з) Виконавець -суб'ект господарювання, який виконуе роботи або надае IIослуги.

4) ПролуКцiя - буль-який товар, робота чи послуго, Що виготовJIяються, виконуються чи

надаються длrI задоволення суспiльних потреб.
5) На-пежна якiсть товару, роботи або посrгли - властивiсть продукцii, яка вiдповiдае

вимог€tм, встановленим дJUI цiеТ цдтегорii пролукuii у нормативно-правових актах i нормативних

документах, та умаваN{и договору
6) Недолiк - буль-яка невiдповiднiсть продукцii вимогаN{ нормативно-прu}вових актlв 1

нормативНих документiв, yMoBilN,I ДоГоВорiв або виМогаN,I, що пред'явJUIються до Hei, а також

iнформацii про пролукцiю, наданiй виробником (виконавцем, продавцем).
16.3. Страхува;lьникtlп,Iи мо}Iýпь бути суб'скти господарювання (юридичнi особи та

фiзичнi особи - пiдприемцi), якi виступають в якостi виробникiв таlабо продавцiв товару,

виконавцiв робiт (послуг), i укла_пи iз Страховиком договiр страхувttння.
16.4. TpeTi особи - суб'екти господарювання, якi придбавають та використовують товари

(роботи, послryги) дJuI власних виробничих цiлей, або фiзичнi особи, якi придбавають та

використовують товари фоботи, послуги) для особистих потреб.
16.5. .Щоговiр страхування може бри укладений тiльки у вiдношеннi ToBapiB, робiт,

посJц.г, що виготовJUIються, виконуються, надаються у вiдповiдностi з вимогЕlп,Iи ГоСТiв,
OCTiB, дсту, гсту, ту, стп i технiчних регламентiв, а також при HiUIBHocTi сертифiкаry, що
пiдтвердIЧе якiстЬ (якщО наявнiсть такого сертифiкату передбачена чинним законодавством).

16.6. Виключення iз страхових випадкiв. .Що страхових випадкiв не вiдносяться i
вiдшкодувzшню не пiдлягшоть збитки, завданi внаслiдок:

1) лii природЕих }мов на товари фоботи, посrгуги) страхува_гlьника;

2) несприятливих фiзичних властивостей товару (зношryвання, корозii, гниття тощО);

3) використання ToBapiB пiсля закiнчення TepMiHy придатностi;
4) використання ToBapiB (робiт, послуг) не за призначенням або з пор).шенням

рекомендацiй виробника (продавця, виконавця) щодо використання (споживання), про якi третя

особа була проiнформована таlабо якi мiстяться в документацii, наданiй третiй особi

виробником (продавцем, виконавцем);
5) використiIння ToBapiB, офiцiйно знятих Страхувальником з реалiЗаЦii;
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6) використання продуктiв природи i сiльського господарства (сiльськогосподарськi
кУлЬТури, продукти тваринництва, рибапьства тощо), вкJIючztючи випадки, коли вони с
чаСтиною iншого маЙна, KpiM випадкiв, коли TaKi продукти зiвнi}ли промисловоi обробки.

16.7. При укладаннi Щоговору страхування Страховик мае прilво запросити наступнi
документи таlабо iнформацiю, необхiднi для оцiнки стрЕIхового ризику:

- копiю дозвоJry (лiцензii, патонту тощо) вiдповiдного органу виконавчоi влади, якщо BiH
потрiбен для здiйснення дiяльностi Страхувальника;

- копiю сертифiкаry якостi або iнший докуL(ент, що пiдтверджу€ факт проведення
сертифiкацii;

- нормативний або iнший документ, який мiстить вимоги до якостi ToBapiB, робiт, посJrуг
(ДСТУ, ГСТУ, ТУ тощо);

- технiчну супровiдну докуиентацiю (технiчний паспорт, iнструкцiя з експлуатацii
тощо);

- правила торгiвлi/надання посJrfг, якi використовуються продавцем/виконавцем;

- Документ з iнформацiею про те, яким чином доводиться до споживача iнформацiя про
якiсть ToBapiB, робiт, посJIуг (етикетка, ярлик на упаковцi, маркування тощо);

- довiдку про включення (не вкJIючення) реалiзованих ToBapiB до Перелiку продукцii, яка
пiдлrягае обов'язковiй сертифiкацii у вiдповiдностi з чинним законодавством.

Страховик мае право вимzгати надання також iнших документiв, необхiдних йому для
оцiнки страхового ризику, а тzкож, на свiй розсуд, зменшити вимоги до вищезазначених
документiв.

16.8. Страхува;lьник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i повноry надаЕих ним
докулчtентiв таlабо iнформацii.

16,9. При укладеннi договору страхування Страховик мае право провести огJuIд ToBapiB,
мiсця ix виготовлення, перевiрити умови збереження та транспортування, виконання робiт
(пос.lгуг), а Страхуваlrьник зобов'язаний надати таку можливiсть.

16,10. На пiдставi наданих документiв (iнформацii) та визначеного Страховиком ступеню
страхового ризику сторони за взаемною згодою визначають страхову суму i узгодхgпоть
конкретний розмiр страхового тарифу та страхового платежу.

16.11. Базовi cTpaxoBi тарифи добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами за якiсть продукцii, що обчисленi актуарно в зzlлежностi вiд страхових ризикiв,
наведенi в,Щодатку J\Ъ 4 до цих Правил.

Конкретний розмiр страхового тарифу визнача€ться в Щоговорi страхування за згодою
cTopiH з урахуванням коригуIочих коефiцiентiв в зilлежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику.

|6.|2. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюеться Страховиком за шкоду, заподiяну
Страхральником третiй особi, що настЕIла внаслiдок конструктивних, виробничих,
рецептурних та/або iнших недолiкiв товару при звичаЙних yмoвzrx використання, зберiгання,
транспортув€Iння, виготовлення, угилiзацii або при виконаннi робiт (наданнi пос;ryг).

16.1З. Щоговором страхування може передбачатися також вiдшкодрЕIння наступних
витрат:

а) з запобiгання таlабо зменшення збиткiв, пов'язаних зi страховим випадком;
б) на проведення експертизи;
в) з угилiзацil товарiв, якщо це необхiдно в зв'язку з настанням стрuжового випадку;
г) з проведеннJI санiтарно-протиепiдемiчних та профiлактичних заходiв, якщо це

необхiдно в зв'язку з настанням страхового випадку;
д) з за"пдiни, ремонту, вiдновлення, доробки або додатковоi обробки повернених третiми

особами ToBapiB.
Зазначенi витрати вiдшкодовуються в межах суми, що не перевищуе передбаченого в

.Щоговорi стрirхування розмiру вiдсотку вiд встановленоТ cTpaxoBoi суми (лiмiry
вiдповiдальностi),
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16.|4. Розмiр збиткiв при вреryлюваннi претензiй у досудовому порядку визначаеться за
згодою мiж Страх}ъальником i третьою особою та за погодженням iз Страховиком, на пiдставi
докlментiв, зазначених у п. 16.15. цього Роздiлу.

16.15. Щокулленти, що пiдтверджують факт настання страхового випадку та розмiр
збиткiв:

- повiдомлення Страхуваlrьника про настання страхового випадку;

- претензiйнi/позовнi документи до Страхра,тьника вiд потерпiлих TpeTix осiб;
- документ, що пiдтверджуе факт придбання ToBapiB (робiт, посrгуг) Страхувальника

третьою особою (касовий чек, товарний чек, рахунок-фактура тощо);

- доIýмент на гаршrтiйне обслуговуванIuI ToBapiB Страхра-lъника;

- копЙ акry слryжбового розслiдвання, засвiдченого Страхува-пьником, про обставини та
наслiдки завдання шкоди життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix осiб з обов'язковим
обГрунryвшrЕям взаемозв'язку мiж дiею виробленого/продшlого товару фоботи, пос.тrуги) та
нанесеною шкодою;

- копii платiжних докlментiв про оплату Страхувальником задаволених претензiй таlабо
позовiв за шкоду, наЕесену життю, здоров'ю, працездатностi, майну TpeTix осiб у випадку
письмовоi згоди Страховика на саIuостiйне вреryJIювtlння СтрахуваJьником заJIвлених претензiй
таlабо позовiв;

- свiдоцтво про смерть третьоi особи;

- документи, що посвiдчують особу спадкосмця (у випадку cMepTi TpeTboi особи) i його
право на спадкування;

- довiдка МСЕК (медико-соцiальноi експертноi KoMicii) про встановлення iнвалiдностi (у
випадку стiйкого розладу здоров'я TpeTboi особи):

- висновки МСЕК про потребу в додаткових видах лiкування та iнших витратах;

- виписки з icTopii хвороби або апrбулаторноi карти третьоi особи, листок
непрацездатностi третьоi особи (у випадку тимчасового розладу здоров'я третьоi особи);

- висновки експертиз, лабораторiй, iнших компетентних органiзацiй, що пiдтвердяýдоть
причинний зв'язок мiж певними недолiкалли спожитого/використаного товару (роботи,
послуги) та заподiяною ним шкодою;

- постанови органiв дiзнання або попереднього слiдства, матерiали органiв пенсiйного
фо"ду та соцiа_шьного захисту,

- докул!{енти потерпiлих осiб, якi засвiдчlтоть втрату заробiтку, витрати на лiкувшrня та
поновлення здоров'я, а тtжож причинний зв'язок мiж певними недолiками
спожитого/використаного товару фоботи, посrгуги) та заподiяною ним шкодою.

Страховик мае прiшо звiльнити Страхува_пьника вiд обов'язку надавати oKpeMi документи
iз вищезазначеного перелiку.

16.16. Якщо на пiдставi наявних документiв неможливо визначити обставини подii, що
ма€ ознаки страхового випадку, та розмiр збиткiв, Страховик мае пр€шо вимагати вiд
Страхральника надання додаткових, не зазначених у п. 16.15. цого Роздiлу, докупtентiв.

16.17. ,Щокрtенти подчlються Страхува_пьником протtrом 30 робо.птх дriв з моменту
отримчшшI претензi7позову вiд потерпiлоi третьоi особи. Страхратlьник ма€ право на подовження
строку подачi докулчлентiв у випадку особливо скJIадних обставин за згодою iз Стра<овиком.

16.18. При визначеннi розмiру збиткiв мож(уть використовуватися висновки i матерiали
пiдроздiлiв системи державного санiтарно-епiдемiологiчного нчlгJIяду та iнших органiв
державноi виконавчоi влади, якi здiйснюють нагJIяд за безпекою продукцii.

1б.19. Якщо .Щоговором страхув.lння передбачалося вiдшкодръання витрат згiдно пункту
16.13. цього Роздiлry, то ix розмiр визначаеться на пiдставi заrIви та документiв, що
пiдтвердхgпоть здiйсненi витрати (ка_тrькуляцii, акти, рахунки, iншi бухга_lrтерськi та банкiвськi
докулчtенти).

Т6.20. У Щоговорi страхування може передбачатися пiльговий перiод (до З0 календарних
днiв пiсля завершення строку його дii), протягом якого Страхува_тrьник мае право укJIасти новий
договiр страхрання. У цьому разi виплата страхового вiдшкодувztння внаслiдок настання
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страхових випадкiв, якi мали мiсце протягом зазначеного перiоду, здiйснюеться Страховиком
на yl!{oBax попереднЬого .Щоговору страхрання.

т6.2|. Положення цього Роздiлу Mo)Iq/Tb буги змiненi (виключеннi або доповненнi) за
згодою cTopiH при уклаДеннi Щоговору страхУваIIня або пiд час його дii, за )^4ови, що TaKi змiни
не суперечать зztкону

16.22. Все iнше, що не передбачено цим роздiлом, реглаN,Iентуеться роздiлами 1-1з
Правил.

17. ОСОБЛИВI УМОВИ ДОБРОВIЛЪНОГО СТРАХУВАННЯ
ВIДПОВIДАЛЪНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ

ЗАЯВНИКА КЛIНIЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ

17.1. Положення цього Роздiлу поширюються на укладення договорiв добровiльного
страхування вiдповiда_пьностi заявникiв клiнiчних випробрань лiкарських засобiв за шкоду,
заподiяну життю, здоров'ю, працездатностi TpeTix осiб внаслiдок проведення клiнiчних
випробувань.

17.2. TpeTi особи - це пацiенти-добровольцi затверджених до проведення клiнiчних
випробрань в установленому порядку лiкувально-профiлактичних закладiв (у тому числi
вiддiлiв науково-дослiдних iнститугiв та клiнi.цrих баз кафедр вищих медичних навчаJIьних
закладiв), що надfuIIи письмову згоду на уrасть в проведеннi клiнiчних випробувань лiкарських
засобiВ особисто, або цЯ письмова згода надана ix законнИми предсТчIвникчINли (у випадкууrастi
в клiнiчних випробраннях неповнолiтнiх або недiсздатних осiб).

17.3. СтрахувальнИки - юриДичнi особи незаJтежно вiд форми власностi або фiзичнi
особи, якi пода,ти вiдповiдну зiUIву на проведення клiнiчних випробувань до MiHi.i.p.ruu
охорони здоров'я Украiъи чи уповноваженого ним органу.

17.4. Страховими ризиками за даним Роздiлом е ймовiрнi та випадковi подii, якi
трапилися з життям, здоров'ям, працездатнiстю TpeTix осiб внаслiдок проведення
страхува,тьником клiнiчних випробрань лiкарських засобiв (тобто внаслiдок впливу на
оргшliзм третьоi особи дослiджуваних лiкарських засобiв або процедур, що вимагаються
протоколом клiнiчних випробувань), а саN4е:

17.4.|. смерть;
17.4.2. стiЙкий розлаД здоров'я або трива_па непрацездатнiсть (iнва;liднiсть);
l7 .4.з. тимчасовИй розлад здоров'я або тимчасова непрацездатнiсть таJабо перебування на

амбулаторному/стацiонарному лiкуваннi.
17.5. Виключення iз страхових випадкiв. .Що страхових випадкiв не вiдносяться i

вiдшкодранню не пiдлягають збитки, завданi в результатi про""д""ня клiнiчних випробувань
лiкарських засобiв внаслiдок:

l7.5.I. пор},шення Страхра_шьником вимог чинного законодавства, яке реryлюе вiдносини
в гагryзi клiнiчних випробувань;

|7.5.2. порушення третьою
проведення випробрань, у тому
кIнформованiй згодi пацiента>;

l7.5.З. проведення клiнiчних випробувань з лiкарськими засобами пiсля закiнчення iх
TepMiHy придатностi;

17.5.4. проведення клiнiчних
професiйноi пiдготовки й досвiду
клiнiчними випробраннями;

17.5.5. передачi прuIва проведення клiнiчних випробрань особам, якi не мають на це
законних пiдстав;

|7.5.6. проведення клiнiчних випробрань лiкарських засобiв на особах, якi не дали на це
випробування письмовоi згоди ;

особою рекомендацiй таlабо iнструкцiй лiкаря щодо
числi викладених В кIнформацii дJuI пацiента> та

випробувань фахiвцями, що не мають на-пежноi освiти,
дJuI виконання функцiй та обов'язкiв, пов'язаних з
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11.5,7. невиконання вимог протоколу щодо критерiiЪ, за якими пацi€нт не може буги
включений до процесу клiнiчних випробувань;

17.5.8. самогубства, спроби саллогубства третьоi особи або нанесення собi третьою особою
тiлесних пошкоджень, якщо це не спричинено дiсю дослiдхqrваного лiкарського засобу;

17.5.9. yracTi третьоi особи в клiнiчних випробраннях у cTaHi ilлкогольного, токсичного
таlабо наркотичного сп'янiння (за винятком, якщо це передбачено протоколом клiнiчних
випробрань);

17.5.10. свiдомо неправильного застос}ъання дослiдником протоколу ведення клiнiчних
випробувань;

17.5.11. невiдповiдностi клiнiчних випробувань загаJIьноприйнятим науковим нормаNd
(зокрема, принципам Гельсiнськоi декларацiТ BcecBiTHboi асоцiацii лiкарiв);

17.5.|2. погiршення cTEIHy здоров'я або cMepTi третьоi особи, не пов'язаних з прийомом
дослiджlъаного лiкарського засобу або процедурою дослiдження.

17.6. Строк дii Щоговору страхування визнача€ться за згодою cTopiH при укладаннi
,.Щоговору страхування, €ule не може бlти меншим перiоду проведення клiнiчних випробрань
лiкарських засобiв.

|7,7. Щлlя оцiнки стрЕжового ризику Страховик мае право запросити у СтрахуваJIьника
наступнi документи:

- Протокол (програллу) клiнiчних випробрань;
- Бропryру дослiдника;
- Висновок експертизи матерiалiв доклiнiчного вивчення щодо ефективностi лiкарського

засобу та його безпечностi (лля I фази клiнiчних випробувань);

- Iнструкцiю для медичного застос}ъання лiкарського засобу (якщо iнструкчiя
розробляласята затверджена уповноваженим органом охорони здоров'я) або проект iнструкцii
дjul медичного застосування лiкарського засобу, що дослiджусться.

Страховик мае право запросити iншi документи таlабо iнформацiю, необхiднi для оцiнки
стрilхового ризику, або зменшити вимоги до вищезазначених докlментiв.

17.8. На пiдставi наданих докlментiв (iнформацii) та визначеного Страховиком ступеню
страхового ризику сторони за взаемною згодою визначають страхову суму i узгодNgпоть
конкретний розмiр страхового тарифу та страхового платежу.

17.9. Базовi cTpaxoBi тарифи добровiльного страхування вiдповiда-пьностi перед третiми
особами заr{вника клiнiчних випробувань лiкарських засобiв, що обчисленi актуарно в
залежностi вiд класифiкацii фармакологiчних препаратiв, наведенi в .Щодатку J\Гs 5 до цих
Правил.

Конкретний розмiр страхового тарифу визначаеться в ,Щоговорi страхування за згодою
cTopiH з урilхуванням наступних факторiв, якi моrlý/ть впливати на сryпiнь ризику настання
страхових випадкiв, а саN4е: практики застосування лiкарського засобу в KpaHi виробника,
перiоду проведення клiнiчних випробувань, фази клiнiчних випробувань, практичного досвiду
роботи за фахом особи, яка вiдповiдае за практичне виконання клiнiчного випробрання в мiсцi
його безпосереднього проведення, наявнiсть у попереднiх клiнiчних випробуваннях
смертельних випадкiв, пов'язаних iз дослiд}Iq/ваним лiкарським засобом тощо.

1 7. 1 0. При укладаннi .Щоговору страхуванЕя мож}"ть встановлюватися:
17.10.1. Страхова сума, в межах якоi Страховик зобов'язаний провести виплату

страхового вiдшкодрання однiй третiй особi в разi настання страхового випадку.
17.10.2. Страхова сума для Bcix TpeTix осiб, яка визначае лiмiт вiдповiда,rьностi

Страховика за,Щоговором страхування та обчислюеться як сукупнiсть страхових сум, в межuж
яких Страховик зобов'язанпil провести виплату страхового вiдшкодування однiй третiй особi в

разi настання страхового випадку.
|7,||. Протягом дii,,Щоговору страх}ъання Страховик мае право перевiрити наявнiсть у

Страхува_пьника наступних документiв (по Mipi iх отримання Страхувальником у вiдповiдних
органах чи закладах):
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- Рiшення MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи або уповновЕIженого ним органу щодо
проведення клiнiчних випробувань;

- Ухвалення KoMicii з питань етики;

- !оговiр з лiкувально-профiлiжтичним закJIадом щодо проведення клiнiчних
випробувань.

17.12. Факт настання стрчrхового випадку та розмiр заподiяноТ шкоди пiдтвердхgпоть
наступнi докуиенти:

о вимоги TpeTix осiб (претензii, позови);
. письмова згода TpeTboi особи на rIасть у клiнiчних випробуваннях;
о док)rменти, якi пiдтверджують ylacTb TpeTboi особи у вiдповiдних клiнiчних

випробуваннях та виникненя в Hei побiчних явищ;
. документи, що пiдтверджgпоть причинно-наслiдковий зв'язок мiж розладом

здоров'я/смертю третьоi особи та iT уrастю у клiнiчному випробуваннi;
о копiя свiдоцтва про смерть (у випадку cMepTi третьоi особи внаслiдок проведеннJ{

клiнiчних випробувань) та документи, що посвiдчутоть особу спадкоемця i його право на
спадкування;

о листування (за наявнiстю) мiж Страхlъа,тьником та третьою особою, що мае
вiдношення до страхового випадку;

о копii листкiв непрацездатностi таlабо виписок з icTopii хвороби (у випадку тимчасовоi
непрацездатностi третьоi особи внаслiдок проведення клiнiчних випробувань) або довiдки до
акту огляду МСЕК (медико-соцiа_llьноi експертноi KoMicii) про встановлення iнвалiдностi, якщо

участь у клiнiчних випробувilннях викJIикаJIа триваIry непрацездатнiсть третьоi особи;
. розрах).нок розмiру вiдшкодування таlабо документи, якi пiдтверд>lqдоть понесенi

витрати.
I7.IЗ. Страхове вiдшкодування виплачуеться в розмiрi заподiяноi шкоди в межах

страховоi с)aми, виходячи iз наст}пних положень:
а) у випадку cMepTi третьоi особи - в межilх 100 % вiд страховоi сlми, встановленоi

.Щоговором страхування на одну третю особу;
б) у випадку отримання третьою особою l-i групи iнвалiдностi - в межах 100 % вiд

cTpaxoBoi с)л\4и, встановленоi !оговором страхування на одну третю особу;
в) у випадку отримання третьою особою 2-i грули iнва_пiдностi - в межах 80 % вiд

cTpaxoBoi суми, встановленоi,.Щоговором стрЕжування на одну третю особу;
г) у випадку отримання третьою особою 3-i групи iнва,чiдностi - в меж€lх 60 % вiд

cTpaxoBoi суми, встановленоi.Щоговором страх}ъання на одну третю особу;
д) у випадку тимчасовоi втрати працездатностi третьою особою таlабо перебрання на

амбулаторному/стацiонарному лiкуваннi - в межах 0,5 Уо вiд страховоi суми, встановленоi
.Щоговором стрzжування на одну третю особу, за кожний день втрати працездатностi,
включаючи вихiднi та святковi днi, але не бiльше 50 % страховоi суми, встановленоi,Щоговором
страхрання на одну третю особу.

Виплата провадиться безпосередньо третiй особi (iT спадкоемцю (спадкоемцшr) у разi
cMepTi TpeTboi особи) або Ii законному представнику.

|'7.I4. Все iнше, що не передбачено цим роздiлом, реглzl]\,Iентуеться роздiла.ми 1-13
Правил.

18. ОСОБЛИВI УМОВИ ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ОСБ, ВIДПОВIДАЛЬНИХ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗА

СПЛАТУ БОРГУ ЩОДО TOBAPIB, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ
ШД ПРОЦЕДУРОЮ СПIЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

18.1. Щобровiльне страхування вiдповiдальностi осiб, вiдповiда_пьних перед митними
органаNIи за сплату боргу щодо ToBapiB, що перемiщуються пiд процедурою спiльного транзиту,
е пiдставою для надання вiдповiдного документа Страховика, як фiнансового гаранта, згiдно зi
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статтею 10 Глави IV Роздirry 1 Щоповнення I до Конвенцii про процедуру спiльного трЕшзиту, та

здiйснюеТься з урахУванняМ особливостей, передбачених цим роздiлом Правил,

18.2. Страхувальники. Страхува,цьник - суб'ект процедури - особ.а, яка подае транзитну

декJIарацiю або вiд iMeHi якоi подаеться така транзитна декJIарацiя, та укJIала договiр

добровiпьного страхування вiдповiдальностi осiб, вiдповiда;lьних перед митними органаNdи за

сплату борry щодо ToBapiB, що перемiIц}.Iоться пiд процедурою спiльно,о щ*l1т*_ л _.лу..,
18.3. Предмет договору страхування. Предметом договору страхрання е маинов1

iнтереси, що не суперечать закону i пов'язанi з вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi митним

органа]u особою, вiдповiдальною за сплату борry щодо ToBapiB, що перемirrтуоться пiд

процедурою спiльного транзиту, в зв'язку з невиконанням нею зобов'язань зi сплати ср(и

iмпортниХ або експоРтних плаТежiв та iншиХ зборiв, що пiдлягаIоть сплатi стосовно ToBapiB,

помiщених пiд процедуру спiльного транзиту (нада_пi - борг),

18.4. Стра*оr" .yru. Страхова сума BcTaH",_1:,]":1_"y:_y]pj,_:: U'n"-oмy суми борry,

що може виникнутИ щодО товарlв, що помiщаються пiд прочедуру спiльного транзиry, i

зазначаеться в договорi cTpaxyBu""". йр" uuory лiмiт вiдповiдальностi страховика по кожнiй

окремiй транзитнiй лекларацiт Страхувшrьника не може перевиtrryвати суму борry, який може

пiдлягати сплатi у зв'язку , по*rъо операчiею спiльного транзиту, вiдповiда,тьнiсть за

здiйснення якоi застр€tховuша, , ,r.рiол мiж помiщенням ToBapiB пiд процедуру спiльного

транзиту та моментом закриття такоi процедурИ 
-Е_---^-л--2 лY,фr,dfftтл ЕqDёпр]

18.5. Страховий тариф. Базовi cTpaxoBi тарифи, що обчисленi актуарно, наведен1 в

Щолатку Ns б до 
-Прuu"п. 

КЬ"*р.rrr"п qЪзмlг_:lч:""- тарифу встановлюеться в договорi

страхування за згодою cTopiH заJIежно вiд сryпеня ризику, що визначаеться за видом товару,

тиtIом транспорту, конкретними умовами транзитного перемiщення тощо,

18.6. Страховий ризик. Страховим ризиком е ризик невиконання особашrи,

вiдповiдаЛьнимИ за сплатУ борry зобов'язань перед митЕими оРГанаIvIи зi сплати борry, який

може виникнути щодо товарiв,hомiщених пiд процедуру спiльного транзиту,

18.7. Виключення iз страхових випадкiв.,Що страхових випадкiв не вiдносяться:

1) невиконання особою, що вiдповiдае за сплату боргу, зобов'язання щодо його сплати

внаслiдоК природниХ змiн якiсН:их та/або кiлькiсних характеристик товару за нормаJIьних }мов

транспорт)ъання та зберiган"", i. ,О.реженням цiлiсностi засобiв iдентифiкаuii (у разi Тх

накладання);
2) невиконання особою, що вiдповiдае за сплату

внаслiдок порушення встановлених маршруту таlабо

призначення;
3) невиконання особою, що вiдповiдас за сплату боргу, зобов'язання щодо його сплати

внаслiдок протизаконних дiй таlабо бездiяльностi державних органiв, ор_гт:л"i:1,:*о,о

сttдdоврядування, в тому числi видання вищевказаними органа},1и документlв, як1 не

вiдповiдшоть вимогам законодавства.'При цьом}, факт прот".й"""* дiй таlабо бездiяльностi

вiдшовiдних органiв чи невiдповiднiсть Ъокуоленriu ,*о"од*ству встановлюеться судом або в

iншому, rr.р.дъur.ному законодавством вiдповiдноi краiни, порядку,

18.8. обмеження страхування. ,Щiя договору страх}tsання обмежуеться i вiдшкодуванню

не пiдлягають збитки, завдшri внаслiдок:

1) форс-мажор""* обставин (обставин непереборноi сили), перелiк яких зазначаеться в

Щоговорi страхуваIIня. Факт настання форс-мажорних обставин засвiдчус уIIовноважений на

це законодавством вiдповiдноi краiни орган;

2) вiйн, рiзного роду вiйъькових дiй, громадянськоi вiйни, народних заворушень l

боргу, зобов'язання щодо його сплати

строку доставки ToBapiB до митницi

ралiоактивного, хiмiчного

здiйснених за вимогою

страйкiв, терористичних aKTiB та iх наслrдкrв;

3) rд.рrrЪ* iнцидентiв, впливу iонiзуючого випромiнювання,

або бактерiологiчного забруднення;
а) дiТ MiH, бомб, снарядiв та iнших знарядь вiйни; 

_

5) конфiскаuц нйiонаrriзацii та iнших подiбних заходiв,

вiйськовоi чи цивiльноi влади]
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6) накладення штрафних санкцiй.
страховик звiльняеться вiд зобов'язання щодо сплати митного боргу, якщо:

1) митним органом не було направлено фiнансовому гаранту (Страховику) вiдповiдне

повiдомлення прО незняттЯ з контролю операчii процедури спiльного транзиту протягом 9

мiсяцiв з дня завершення строку доставки ToBapiB;

2) вимога про сплату боргу не була направлена фiнансовому гаранту (Страховику)

протягом 1095 днiв з дня прийняття митним органом транзитноi декларацiТ для помiщення

ToBapiB пiд процелуру спiльного транзиту.
18.9. Строк дii договору страхування. !оговiр страхування набирае чинностi з моменту

сплати страхового платежу (першоi частини страхового платежу у разi сплати страхового

платежУ частинамИ), якrцО iнше не передбачено договором страхування. Строк дii логовору
зiвнача€ться в договорi страхування.

18.10. Мiсце дii договору страхування - територiя УкраТни та краТн-уrасницЬ КОНВеНЦii

про процелуру спiльного транзиту.
18.11. Щii Страхувальника у разi настання страхового випадку. У разi настання

страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:
1) налати Страховику всю iнформацiю i документацiю, яка дозволить йому зробити

висновки щодО причин i наслiдкiв страхового випадку? характеру та розмiру заподiяних

збиткiв;

з) надати Страховику можлиtsiсть проводити yci необхiднi дiт, спрямованi на власне

розслiдування причин настання страхового випадку, перевiрку розмiру завданих збиткiв.

В договоРi страхування за згодоЮ cTopiH можутЬ бути переДбаченi додатковi вимоги до дiй

Страхува,rьника у разi настання страхового випадку.

18.12. ПерелiК докуменТiв, щО пiдтверлЖуютЬ настання страхового випадку та розмiр
збиткiв:

1) акт про настання гарантiйного випадку, шо складасться митним органом;

2) транзитна декларацiя;
3) транзитний супровiдний документ;
4) товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи на товар;

5) вимога митного органу про сплату митного боргу разом з iншими документами щодо
вiдповiдноi операцii процедури спiльного транзиту (вимога про сплату митного боргу с заJIвою

про настання страхового ви1rадку та здiйснення страховоТ виплати).

умовами ffоговору страхування за згодою cTopiH може бути збiльшено або зменшено

вимоги до перелiкУ документiв, що пiдтверджують настання страхового випадку та розмiр
збиткiв.

18.13. Все iнше, що не передбачено цим роздiлом, регламенту€ться роздiлами 1-1з

Правил.
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.Щодаток ЛЬ 1

до Правил добровiльного страхувzlння
вiдповiдальностi перед третiми особаrrли

(KpiM цивiльноТ вiдповiдшlьностi власникiв
наземного TptlнcrropTy, вiдповiда-шьностi

власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiда-пьностi власникiв водного транспорту

(включшочи вiдповiдальнiсть перевiзника))

CTPAXOBI ТАРИФИ

1. При cTpaxyвtlнHi вiдповiда_rrьностi перед третiми особаrrли базовi cTpaxoBi тарифи
встановлюються у вiдсотках вiд страховоi срм на 1 piK страхування в зzlлежностi вiд
застрахованих ризикiв:

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд страхово[ суми

Ризики Тарифи
Збитки за завдану шкоду життю, здоров'ю, працездатностi
фiзичних осiб

|,2

Збитки за пошкодження (знищення) майна TpeTix осiб 2,0

2. Пр" укладаннi договору страхування на строк до одного року розмiр тарифу
розраховуеться виходячи з розмiру рiчного стрztхового тарифу з урахранняrл коефiцiентiв
KopoTкocTpoKoBocTi, що наведшi у таблицi 2. При цьому неповний мiсяць дii договору
страхування врчIховуеться за повний.

Таблиця 2
Таблиця KopoTкocTpoKoBocTi

Строк страхування,
мiсяцiв

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

% вiд рiчного
базового
стрtlхового тарифч

з0 35 40 45 50 60 70 75 85 90 95

3. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховуеться шJuIхом множення
базового стрtlхового тарифу на коригуIочi коефiцiенти, Коригlточi коефiцiенти встaновлюються
Страховиком в зчIлежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику, таких як харtжтер дiяльностi
Страхральника, розмiр франшизи та cTpaxoBoi суми, iнших суттевих факторiв.

.Щопускаеться використання кориг}.ючих коефiцiентiв, добуrок яких (за винятком
коефiцiенry KopoTкocтpoKoBocTi) знtlходиться в дiапазонi 0,0 1 -9,0.

4. При укладаннi.договорiв непропорцiйного перестрахування, додатково до коефiцiентiв,
зазЕачених в п. 2 i п. 3, допускаеться застосування додаткового коефiцiенту в дiапазонi 0,1-1,0.

5. Норматив витрат на ведення справи cтutн з5 %.

Борець Владислав АнатолiйовичАкryарiй
(свiдоцтво ЛЬ 01-032 вiд 15.05.2018)
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Щодаток }lЪ 2
до Празил добровiльного стрtlхувtlння

вiдповiдшlьностi перед третiми особами
[KpiM цивiльноi вiдповiда.пьностi власникiв

нttземного транспорту, вiдповiда-tlьностi
власникiв повiтряного трtlнспорту,

вiдповiда_пьностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiда-пьнiсть перевiзника)]

CTPAXOBI ТАРИФИ
ДОБРОВUIЬНОГО С ТРАхувАння проФЕсrЙноi вIдповцдльно cTI

1. При cTpaxyBaнHi професiйноi вiдповiда_шьностi базовi cTpaxoBi тарифи встановлюються
У ВiДСОтках вiд страховоi сушли на 1 piK стрчlхрilння в заJIежностi вiд виду професiйноi
Дiяльностi та стаку роботи (перiода дiяльностi) за цим видом Страхувальника:

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд cTpaxoBoi суми

Jt
з/п

Вид професiйноi
дiяльностi

Розмiр тарифноi ставки залежно вiд стажу роботи
(перiода дiяльностi) за цим видом

Що З-х
poKiB

Вiд3до5
poKiB

Вiд 5 до 10
poKiB

Бiльше 10
poKiB

1 Медична 5.0 4,0 3,0 2.0
2. Юридична з,5 3.0 2.5 2,0
J. Аудиторська 4.0 3,0 2.0 1,0
4. HoTapia,rbHa 3,0 2.5 2,0 1.5
5. Експертна 3.5 з,0 )5 1,5
6. Журналiстська та iнша 2,0 1.5 1,0 0.5

2. ПрИ укладаннi договору страхування на строк до одного року розмiр тарифу
РОЗР.ЖОВУеться виходячи з розмiру рiчного стрчжового тарифу з урахуваЕням коефiцiентiв
KopoTкocTpoKoBocTi, що наведенi у таблицi 2. При цьому неповний мiсяць дii договору
страхування врЕжовусться за повний.

Таблиця 2
Таблиця KopoтKocTpoKoBocTi

Строк страхувilння,
мiсяцiв

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

% вiд рiчного
стрtlхового тарифч

30 35 40 45 50 60 10 75 85 90 95

3. Реатьний страховий тариф за договором страхування розраховуеться шJUIхом множення
базового страхового тарифу на коригуючi коефiцiенти. Коригуrочi коефiцiенти встановлюються
СтраховиКом в зztлеЖностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику, тiжих як безперервний страховий
СТаЖ Страхувальника, розмiр франшизи та cTpi}xoBoi супли, iнших сугтевих факторiв.

,.ЩОПУСкасться використання коригуIочих коефiцiентiв, добуток яких (за винятком
коефiцiенry KopoтKocTpoKoBocTi) знаходиться в дiапазонi 0,0 1 -9,0.
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4. При укладаннi договорiв непропорцiйного перестр€lхування додатково до коефiцiентiв,
зазначених вл.2 i п. 3, допускаеться застосування додаткового коефiцiенту в дiапазонi 0,1-1,0.

5. Норматив витрат на веденшI спрЕIви становить З5 %.

Акryарiй
(свiдоцтво ЛЬ 01-032 вiд 15.05.2018)

Борець Владислав Анатолiйович
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Щодаток NЬ 3
до Правил добровiльного стрrlхрЕtння

вiдповiдапьностi перед третiми особами
[KpiM цивiльноi вiдповiдальностi власникiв

наземного транспорту, вiдповiда-rrьностi
власникiв повiтряного трЕIнспорту,

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включшочи вiдповiдальнiсть перевiзника)]

CTPAXOBI ТАРИФИ
ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРОФЕС IЙНОi ВЦПОВЦАЛЬНО CTI

OPьHIB I ВИПРОЫrВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРЙ З СЕРТИФIКАЦIi
продукцIi (TOBAPIB, роБIц послуг)

1. При cTpaxyвaнHi професiйноi вiдповiда,тьностi органiв i випробуваJIьних лабораторiй з
сертифiкацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) базовi cTpaxoBi тарифи встaновлюються у
вiдсотках вiд страховоi сlми на 1 piK стр.lх}ъання в зЕlлежностi вiд застрахованих ризикiв:

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд cTpaxoBoi суми

Ризики

Випробувальнi
лабораторii

OpzaHa з серmафiкацii:

сертифiкацiя
продукцii

(ToBapiB, робiт,
послуг)

сертифiкацiя
систем якостi

Смерть або заподiяння
шкоди здоров'ю TpeTix
осiб

0,5 _ 1,8 0,15 _ 1,1 0,1- 0,85

Пошкодження або
знищення майна TpeTix
осiб

0,8 _ 2,5 0,3 1,5 0,1 _ 0,5

2. При укладаннi договору страхувtlння на строк до одного року розмiр тарифу
розраховуеться виходячи з розмiру рiчного стрtlхового тарифу з ур.жранняrл коефiцiентiв
KopoTкocтpoKoBocTi, що наведенi в таблицi 2. При цьому неповниЙ мiсяць дii договору
стрzжрання враховуеться за повний.

Таблиця 2

Таблиця KopoTкocTpoKoBocTi

Строк
мiсяцiв

страхувaIння, 1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11

% вiд рiчного
страхового тарифу

30 з5 40 45 50 60 70 75 85 90 95
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3. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховуеться шJuIхом множення
базового страхового тарифу на коригуючi коефiцiснти. Коригуlочi коефiцiенти встановлюються
Страховиком в залежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику, таких як репутачiя
Страхральника, розмiр франшизи та cTpaxoBoi суми, iнших сугтевих факторiв.

,Щопускаеться використЕIння коригуIочих коефiцiентiв, добугок яких (за виIuIтком
коефiцiенry KopoтKocтpoKoBocTi) знtlходиться в дiапазонi 0,0 1 -9,0.

4. При укладаннi договорiв непропорцiйного перестрztхування додатково до коефiцiентiв,
зазначених вп.2 i п. 3, допускаеться застосуваннrI додаткового коефiцiенту в дiагrазонi 0,1-1,0.

5. Норматив витрат на ведення справи становить З5 %.

Актуарiй
(свiдоцтво J\Ъ 01-032 вiд 15.05.2018)

ць Владислав Анатолiйович
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.Щодаток ЛЬ 4
до Правил добровiльного cTpaxyBztнml

вiдповiдальностi перед третiми особами
(KpiM цивiльноi вiдповiдальностi власникiв

наземного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного транспорту,

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включшочи вiдповiдальнiсть перевiзника))

CTPAXOBI ТАРИФИ
ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВЦПОВЦАЛЬНО CTI

ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ ЗА ЯКIСТЬ ПРОДУКЦIi

1. При стрzж}ъаннi вiдповiда-rrьностi перед третiми особами за якисть продукцii базовi
cTpaxoBi тарифи встановлюються у вiдсотках вiд страховоТ суми на 1 piK стрЕlхувчtння в
заJIежностi вiд застраховtlних ризикiв :

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд cTpaxoBoi суми

Ризики Тарифи
Шкода життю, здоров'ю, працездатностi фiзичних осiб 0,9
Шкода майну TpeTix осiб 1,0

2. При укладаннi договору страхування на строк до одного року розмiр тарифу

розраховуеться виходячи з розмiру рiчного стрчtхового тарифу з урilхрtlнням коефiцiентiв
KopoTкocTpoKoBocTi, що наведенi у таблицi 2. При цьому неповний мiсяць дii договору
стрiжрання враховуеться за повний.

Таблиця 2
Таблиця KopoTкocTpoKoBocTi

Строк страхування,
мiсяцiв

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11

% вiд рiчного
страхового тарифу

з0 35 40 45 50 60 70 75 85 90 95

З. Реа.пьний страховий тариф за договором страхувztння розрtlховуеться шшшхом множення
базового страхового тарифу на коригуIочi коефiцiенти. Коригуlочi коефiцiенти встановлюються
Страховиком в залежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику, таких як характер лiяльностi
Страхувальника, вид прод}кцii, розмiр франшизи та cTpaxoBoi суми, iнших суrгевих факторiв.

,,Щопускасться використzlння коригуIочих коефiцiентiв, добугок яких (за виЕятком
коефiцiенту KopoTкocTpoKoBocTi) знilходиться в дiапазонi 0,0 1 -9,0.

4. При укладаннi.договорiв непропорцiйного перестрzIхування, додатково до коефiцiентiв,
зЕIзначених в п.2 i п. З, допускаеться застос}ъаншI додаткового коефiцi€нту в дiалазонi 0,1-1,0.

5. Норматив витрат на ведення

Актуарiй
(свiдоцтво ЛЬ 01-032 вiл 15.05.2018)

Владислав Анатолiйович
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.Щодаток.i\Ъ 5
до Правил лобровiльного страхранЕя

вiдповiдальностi перед третiми особшли

[KpiM цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
наземного трiIнспорту, вiдповiдальностi

власникiв повiтряного трапспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту

(включаючи вiдповiда;rьнiсть перевiзника)]

CTPAXOBI ТАРИФИ
ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВЦПОВЦАЛЬНОСТI

ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ ЗАЯВНИКА КЛIНIIIНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ

1. При cTpax1ъaнHi вiдповiдальностi перед третiми особами зzu{вника клiнiчних
випробрань лiкарських засобiв базовi cTpaxoBi тарифи встановлюються у вiдсотках вiд
страховоi суN{и на 1 piK страхувчlння в заIIежностi вiд застрчжованих ризикiв:

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд cTpaxoBoi суми

2. В за_пежностi вiд фази клiнiчних випробрань застосовуеться коригуIочий коефiцiент К1
вiдповiдно до таблицi 2.

Таftшпц2
Коефiцiент К1

3. В за-пежностi вiд кiлькостi пацiентiв застосовуеться коефiцiент К2 вiдповiдно до
таблицi З' 

таftпilцз
Коефiцiент К2

Група лiкарських засобiв Тариф

Лiкарськi засоби l-i групи |,]0

Лiкарськi засоби 2-i групи 0,85

Лiкарськi засоби 3-i групи 0,55

Фаза клiнiчних випробувань Коефiцiент К1, дiапазон
перша фаза |"45-2"5

Дрлта фаза 1.1-2.0
третя фаза 0,8- 1,3

четверта фаза 0,5-1,0

кiлькiсть пацiентiв коефiцiент Ю
до 50 1

Вiд 51 до 100 0.95
Вiд 101 до 200 0.9
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Кiлькiсть пацiснтiв Коефiцiент Ю
Вiд 201 до 400 0,85
Вiд 401 до 600 0.8
Вiд 601 до 800 0.75
Вiд 80t 0.7

4. В залежностi вiд перiоду проведення клiнiчних випробlъань застосовуеться коефiцiснт
К3 в дiапазонi 0,7-1,4.

5. В залежностi вiд практики застосування лiкарського засобу в краiЪi виробника, BiKy
пацiентiв, яких плануеться вкJIючити у лослiлження, можJIиве застос}ъання коефiцiента К4 в
дiапазонi 0,2-4,0.

6. При укладаннi договору стрt}х}ъання на строк до одного року розмiр тарифу

розрахову€ться виходячи з розмiру рiчного стрtжового тарифу з урuжуванням коефiцiентiу
KopoTкocTpoKoBocTi К5, що наведенi у таблицi 4. При цьому неповний мiсяць дii договору
стрtlхування враховуеться за повний.

Таблиця 4
Таблиця KopoTкocтpoKoBocTi, коефiцiент К5

7.При укладаннi договорiв непропорцiйного перестрахувzlння, додатково до коефiцiентiв,
зЕLзначених в п. 2 - 6, допускаеться застосування коефiцiенry Кб в дiапазонi 0,1-1,0.

8. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховуеться шляхом множення
базового страхового тарифу на коригуIочi коефiцiенти К1 - К6.

9. Норматив витрат на ведення справи становить 40 %.

Актуарiй
(свiдоцтво N} 01-032 вiд 15.05.2018)

Владислав Анатолiйович

Строк страхування,
мiсяцiв

1 2 1J 4 5 6 7 8 9 10 11

% вiд рi.шrого
базового стрzlхового
тарифу

30 з5 40 45 50 60
,l0

75 85 90 95
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Щодаток J\b 6
до Правил добровiльного стрЕlхувЕIння

вiдповiда-пьностi перед третiми особа:r,tи

[KpiM цивiльноi вiдповiда-шьностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiда_гrьностi

власникiв повiтряного трtIнспорту,
вiдповiда_шьностi власникiв водного трчtнспорту

(включаючи вiдповiдапьнiсть перевiзника)]

CTPAXOBI ТАРИФИ
ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВЦПОВЦАЛЬНО CTI ОСIБ,
ВЦПОВЦАЛЬНИХ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ ЗА СПЛАТУ

БОРГУ ЩОДО TOBAPIB, ЩО ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ
ПЦ ПРОЦЕДУРОЮ СПIЛЬНОГО ТРАНЗИТУ

1. При cTpaxyBaнHi вiдповiдальностi осiб, що вiдповiдшоть за сплату митного борry,
базовi cTpaxoBi тарифи встановлюються у вiдсотках вiд cTpaxoBoi суми на 1 piK стрчlхування в
зtlлежностi вiд застрахованих ризикiв:

Таблиця 1

Рiчнi базовi тарифи у вiдсотках вiд страхово[ суми

Ризики Тариф
Невиконання особалли, вiдповiдilльними за сплату борry,
зобов'язань перед митними органall\lи зi сплати борry щодо
ToBapiB, що помiщЕIються пiд п'роцедуру спiльного транзиту
вiдповiдно до Конвенцii про процедуру спiльного транзиту та
забезпечуються iндивiдуальними гарантiями

0,8оА

Невиконання особаrrли, вiдповiдаJIьними за сплату борry,
зобов'язань перед митними органаN4и зi сплати боргу щодо
ToBapiB, що помiщаrоться пiд процедуру спiльного транзиту
вiдповiдно до Конвенцii про процедуру спiльного транзиту та
забезпечлтоться загальними гарантiями

Т,OУо

2. При укладаннi
розрalхову€ться виходячи
KopoTкocTpoKoBocTi, що
страхування врахову€ться

договору стрtlхування на строк до одного року розмiр тарифу
з розмiру рiчного страхового тарифу з урахршняrл коефiцiентiв

наведенi у таблицi 2. При цьому неповний мiсяць дii договору
за повний.

Таблиця 2
Таблиця KopoтKocтpoKoBocTi

Строк страх}ъання,
мiсяцiв

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

30 35 40 45 50 60 70 75 85 90 95

3. Реальний страховий тариф за договором страх}ъання розрахову€ться шJuIхом множення
базового страхового тарифу на коригylочi коефiцiснти. Коригуlочi коефiцiенти встЕtновлюються
Страховиком в заJIежностi вiд рiзноманiтних факторiв ризику, тtжих як номенкJIат}ра ToBapiB,
вид трzIнспорту, спосiб транспортування/навантаження, досвiд дiяльностi Страхува.пьника,
розмiр страховоi суми, iнших суттевих факторiв.
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,Щопускаеться використання коригуIочих коефiцiентiв, добугок яких (за винятком
коефiцiенry KopoTкocTpoKoBocTi) знtжодиться в дiапазонi 0,0 1 -9,0.

4. При укладаннi договорiв непропорцiйного перестрtlхув€lння, додатково до коефiцiентiв,
зuвначених вл.2 i п. 3, допускаеться застосранЕя додаткового коефiцiенry в дiапазонi 0,1-1,0.

5. Норматив витрат на ведення спрЕlви стЕIновить З5 %.

Акryарiй
(свiдоцтво .ПlЬ 01-032 вiл 15.05.2018)

Борець Владислав Анатолiйович
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