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1. Пункт 5.7. Правил викласти в наступній редакції: 

«5.7. Ступінь зносу (експлуатаційного зносу) ТЗ, деталей, вузлів, агрегатів 

встановлюється в наступних розмірах: 

 за 1-й рік експлуатації – 15 %; 

 за 2-й рік експлуатації 10 %; 

 за кожний наступний рік експлуатації – 8 %. 

Загальний розмір експлуатаційного зносу не повинен перевищувати 70 %. 

Загальний розмір експлуатаційного зносу ТЗ, деталей, вузлів, агрегатів розраховується 

як сума всіх розмірів експлуатаційного зносу за кожний рік експлуатації. При цьому розмір 

експлуатаційного зносу за неповний рік експлуатації розраховується пропорційно кількості 

днів експлуатації в неповному році експлуатації. 

У випадку повної загибелі або викрадення ТЗ, експлуатаційний знос ТЗ розраховується 

за період з дня укладання Договору страхування по день настання страхового випадку, 

виходячи з розміру, передбаченого для відповідного року експлуатації ТЗ на дату укладання 

Договору, та застосовується завжди, в тому числі і в разі, коли Договором страхування не 

передбачене врахування зносу. 

Датою початку експлуатації ТЗ вважається: 

- дата реєстрації ТЗ, зазначена в тимчасовому реєстраційному талоні або в свідоцтві про 

реєстрацію ТЗ – в разі, якщо рік реєстрації ТЗ та рік випуску ТЗ, зазначені в цьому 

реєстраційному документі, співпадають; 

- дата виписки Довідки-Рахунку на придбання нового ТЗ, а в разі її відсутності, 01 

липня року випуску ТЗ, зазначеного в свідоцтві про реєстрацію ТЗ – якщо рік реєстрації ТЗ 

перевищує рік випуску ТЗ, які зазначені в такому реєстраційному документі.» 

 

2. Пункт 6.1. розділу 6 Правил доповнити підпунктами 6.1.19. – 6.1.21. наступного 

змісту: 

 

«6.1.19. Настання події, що відбулася після закінчення терміну дії реєстраційних 

документів застрахованого ТЗ, якщо цей строк не був вчасно продовжений; 

6.1.20. Поломки, відмови, виходи з ладу деталей, вузлів, агрегатів ТЗ, що виникли через 

заводський брак або брак, допущений під час відновлювального ремонту; 

6.1.21. Експлуатації легкових транспортних засобів у зимовий період із літніми 

автопокришками.» 

 

3. Пункт 7.4. розділу 7 Правил доповнити підпунктами 7.4.11. – 7.4.13. наступного 

змісту: 

«7.4.11. Пошкодження оббивки салону ТЗ, викликане палінням або необережним 

поводженням з вогнем у застрахованому ТЗ; 

7.4.12. Пошкоджень ТЗ, отриманих ним під час знаходження на мийці та/або станції 

технічного обслуговування, а також поза зазначеними місцями внаслідок обслуговування, 

переустаткування та ремонту; 

7.4.13. Збитки, що виникли при використанні ТЗ, що має ідентифікаційні ознаки зі 

слідами зміни маркування, передбаченого заводом-виробником.» 

 

4. Пункт 9.1. Правил викласти в наступній редакції: 

«9.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника за 

формою, встановленою Страховиком. Також допускається укладання договору страхування 

на підставі усної заяви. При укладанні договору страхування Страховик має право запросити 

у Страхувальника-юридичної особи баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені 

аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком 

страхового ризику.» 
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5. Підпункт 10.1.8. Правил викласти в наступній редакції: 

 

«10.1.8. У разі відмови у виплаті страхового відшкодування повідомити 

Страхувальника в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови протягом 

5 (п’яти) робочих днів з дати отримання необхідних документів.» 

 

6. Підпункт 10.3.2. Правил викласти в наступній редакції: 

«10.3.2. Протягом двох календарних днів повідомити Страховика про суттєві зміни 

обставин, які були представлені Страховику при укладенні Договору страхування: 

- передача транспортного засобу в оренду, прокат або заставу, видача доручень на 

право керування й використання ТЗ третім особам;  

- зняття з обліку або перереєстрація ТЗ; 

- зміна місця зберігання (стоянки) ТЗ; 

- заміна кузова, двигуна, шасі, встановлення додаткового обладнання; 

- втрата ключів від ТЗ, гаража, протиугінних систем; 

- втрата документів на ТЗ (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тощо); 

- вихід з ладу протиугінних систем, їхній ремонт, заміна й встановлення додаткових 

пристроїв проти викрадення; 

- спроба викрадення транспортного засобу, його складових частин та/або додаткового 

обладнання; 

- пошкодження транспортного засобу, що не є страховим випадком або не заявляється 

Страхувальником до відшкодування; 

- інші обставини, прямо зазначені в договорі страхування (полісі), заяві на страхування, 

письмовому запиті Страховика або яким-небудь іншим способом повідомлялися 

Страхувальником у письмовій формі при укладанні договору страхування. 

Несвоєчасне звернення Страхувальника з приводу збільшення ступеню страхового ризику 

дає право Страховику зменшити або відмовити у виплаті страхового відшкодування.» 

 

7. Підпункт 11.1.4. Правил викласти в наступній редакції: 

«11.1.4. Надати представнику Страховика пошкоджений транспортний засіб (до його 

ремонту) або залишки від нього для складання "Акту огляду" та узгодити з ним подальші дії 

по врегулюванню страхового випадку. У разі виявлення під час проведення ремонтних робіт 

прихованих пошкоджень, роботи призупиняються до огляду їх Страховиком. В іншому разі 

вартість відновлення цих пошкоджень не враховується Страховиком при розрахунку 

страхового відшкодування.» 

 

8. Розділ 12 Правил доповнити пунктом 12.6. наступного змісту: 

«12.6. Умовами конкретного договору страхування може бути передбачена 

можливість виплати страхового відшкодування без надання документів з компетентних 

органів, але не більше двох разів протягом терміну дії Договору, в наступних випадках:  

- у разі пошкодження виключно скляних деталей транспортного засобу: вітрового та 

бокового скла автомобіля, скла фар і світлорозсіювачів, ліхтарів, зовнішніх дзеркал, 

повторювачів поворотів; 

- у разі пошкодження лакофарбового покриття одного або двох елементів кузова ТЗ, 

якщо при цьому немає інших пошкоджень, але за умови, що сума страхового відшкодування 

не буде перевищувати 3,0 % від страхової суми.» 

 

9. Пункт 13.7. Правил викласти в наступній редакції: 

«13.7. При визначенні розміру збитків враховується: 

- страхова сума транспортного засобу і додаткового обладнання; 

- дефекти, виявлені на стадії укладення Договору страхування; 

- експлуатаційний знос транспортного засобу, якщо інше не передбачено Договором 

страхування; 
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- вартість норма-годин на ремонтні роботи, ціни на запасні частини та матеріали, що 

діють на профілюючих станціях технічного обслуговування (СТО) України; 

- розмір франшизи, якщо інше не передбачено Договором страхування.» 

 

10. Пункт 14.4. Правил викласти в наступній редакції: 

«14.4. Розмір страхового відшкодування при настанні страхового випадку обчислюється 

наступним чином: 

14.4.1. У разі настання страхових випадків, пов’язаних з ПОШКОДЖЕННЯМ 

транспортного засобу (крім повної загибелі або викрадення ТЗ), страхове відшкодування 

розраховується за наступною формулою:  

СВ = МЗ х ПЗС+ ВТ + ОПНЕ + ВДКО – Фр - НЧСП – ВЗПО, 

де СВ – сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті;  

МЗ – матеріальний збиток внаслідок пошкодження ТЗ, який дорівнює вартості 

відновлюваних робіт (ВВР) з урахуванням експлуатаційного зносу деталей, вузлів, агрегатів;  

                     МЗ = ВД х (100% - ЗЕ%) + ВР + ВМ, 

де  ВД – вартість деталей, вузлів, агрегатів, що замінюються; 

ЗЕ – експлуатаційний знос ТЗ за період з початку експлуатації ТЗ по дату настання 

страхового випадку; 

ВР – вартість робіт, необхідна для відновлюваного ремонту ТЗ; 

ВМ – вартість матеріалів та деталей одноразового використання; 

ВТ – витрати на транспортування (послуги евакуатора) пошкодженого ТЗ на відстань, 

що не перевищує 50 км., до ремонтного підприємства або місця його зберігання (постійного 

або тимчасового); 

ПЗС – пропорційність зобов’язань Страховика. Страховик несе пропорційну 

відповідальність в наступних випадках: 

- якщо Страхова сума за Договором на дату настання страхового випадку складає певну 

частку дійсної вартості за Договором, то страхове відшкодування зменшується в такій 

пропорції, в якій співвідноситься страхова сума за Договором до дійсної вартості за 

Договором; 

- у разі сплати Страхувальником не в повному обсязі страхового платежу або будь-якої 

його частини, передбаченої Договором страхування, розмір страхового відшкодування 

зменшується в такій же пропорції, в якій співвідноситься сплачена частина страхового 

платежу за період страхування, в якому настав страховий випадок, до нарахованого 

страхового платежу за цей період страхування, якщо інше не передбачено Договором. 

ОПНЕ – оплата послуг незалежного експерта. За письмовою згодою Страховика, 

замовлення незалежної експертизи та оплата таких послуг може здійснюватися 

безпосередньо Страхувальником (його представником), за умови документального 

підтвердження таких витрат; 

ВДКО – виплата за довідки компетентних органів щодо причин та обставин настання 

страхового випадку, за умови документального підтвердження таких витрат; 

Фр – безумовна або умовна франшиза, передбачена Договором страхування; 

НЧСП – несплачені частини страхового платежу. В разі, якщо Договором страхування 

була передбачена сплата страхового платежу частинами, страхове відшкодування 

зменшується на розмір всіх несплачених частин страхового платежу; 

ВЗПО – відшкодування збитків причетною особою. Розмір збитків, відшкодованих 

Страхувальнику в будь-якій формі особою, причетною до настання страхового випадку. 

14.4.2. У РАЗІ ПОВНОЇ (конструктивної або фактичної) загибелі ТЗ Страховик 

приймає рішення стосовно розрахунку розміру страхового відшкодування за одним з 

наступних варіантів: 

Варіант 1. Розмір страхового відшкодування розраховується за наступною формулою: 

СВ = ДВ х (100% - ЗЕ%) х ПЗС+ ВТ + ОПНЕ + ВДКО – Фр - НЧСП – ВЗПО, 

де ДВ – дійсна вартість за Договором страхування. 

За цим варіантом, між Страховиком та Страхувальником обов’язково укладається 

угода, згідно з якою: 
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Страхувальник зобов’язаний зняти з обліку ТЗ та передати його Страховику разом з 

свідоцтвом про реєстрацію ТЗ, сервісною книжкою, інструкцією по експлуатації автомобіля 

та додаткового обладнання, всіма комплектами ключів, брелоками сигналізації, набором 

інструментів з комплектації ТЗ, запасним колесом, про що за фактом передачі між 

Сторонами складається Акт приймання – передачі ТЗ. 

Страхове відшкодування перераховується Страховиком після зняття Страхувальником 

пошкодженого ТЗ з обліку і передачі всіх документів по оформленню права власності 

Страховику. 

Страховик протягом 7 (семи) робочих днів, з дня підписання Сторонами Акту 

приймання – передачі ТЗ, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування.  

Варіант 2. Розмір страхового відшкодування розраховується за наступною формулою: 

СВ = ДВ х (100% - ЗЕ%) х ПЗС – ВЗ + ВТ + ОПНЕ + ВДКО – Фр - НЧСП – ВЗПО, 

де ВЗ – вартість залишків ТЗ після страхового випадку. 

Вартість залишків ТЗ може бути розрахована, на розсуд Страховика, як на підставі 

висновку експерта, так і на підставі ринкового попиту на відповідні залишки. В останньому 

випадку Страховик може запропонувати Страхувальнику особу (осіб), згодних придбати 

залишки пошкодженого ТЗ за ціною, узгодженою із Страховиком. Майнові права на ТЗ у 

цьому випадку залишаються у Страхувальника. 

Варіант 3. Страховик сплачує 70 % страхової суми за вирахуванням відповідної 

франшизи, експлуатаційного зносу ТЗ, а пошкоджений ТЗ залишається у розпорядженні 

Страхувальника. 

 

11. Пункт 14.7. Правил викласти в наступній редакції: 

«14.7. Якщо в період дії Договору страхування страхові випадки виникали 

неодноразово, то страхова сума зменшується на розмір раніше виплаченого страхового 

відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування.» 

 

12. Пункт 15.1. розділу 15 Правил доповнити підпунктами 15.1.13. та 15.1.14. наступного 

змісту: 

«15.1.13. Страхувальник надав документи, оформлені неналежним чином. Документи 

вважаються оформленими належним чином у тому випадку, коли вони зареєстровані 

відповідно до встановленого порядку реєстрації (відповідно до діючих нормативно-правових 

актів), містять належні реквізити (печатка, підпис відповідної посадової особи, інші), містять 

повну інформацію, передбачену даною формою документу (відповідно до діючих 

нормативно-правових актів), якщо це передбачено Договором страхування; 

15.1.14. Страхувальник не виконав обов'язків, передбачених цими Правилами, якщо це 

передбачено Договором страхування.» 

 

13. Доповнити розділ 15 Правил пунктами 15.2. - 15.4. наступного змісту: 

«15.2. Умовами конкретного договору страхування можуть бути передбачені інші 

причини відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 

15.3. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині 

додаткового збитку, що виник після настання страхового випадку внаслідок того, що 

Страхувальник не прийняв необхідних мір для його запобігання, зокрема, залишив 

пошкоджений ТЗ  без догляду, не забрав ТЗ із небезпечного місця, в результаті чого розмір 

збитку збільшився, якщо це передбачено Договором страхування. 

15.4. Страховик має право повністю або частково відмовити у виплаті страхового 

відшкодування по ризику "НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ", 

якщо даний випадок стався по одній з наступних причин, якщо це передбачено Договором 

страхування: 

1. Страхувальник залишив відкритими (не замкненими на замок) двері або вікна ТЗ під 

час його стоянки або зупинки при відсутності в салоні водія; 
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2. Страхувальник залишив у салоні ТЗ або в доступному третім особам місці ключі до 

цього ТЗ або реєстраційні документи; 

3. Страхувальник здійснював комерційну (з метою одержання доходу) діяльність по 

перевезенню третіх осіб як пасажирів, не повідомивши Страховика про таку ціль 

використання ТЗ у письмовій формі при укладанні договору страхування; 

4. Страхувальник втратив будь-який ключ або реєстраційний документ від ТЗ, не 

сповістивши про це в письмовій формі Страховика при укладанні договору страхування або 

у термін двох робочих днів з моменту його втрати до настання страхового випадку. 

Відповідальність Страховика по ризику "НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ 

ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ" наступає з моменту реєстрації ТЗ в компетентних органах.» 

 

14. Доповнити розділ 18 Правил пунктом 18.3. наступного змісту: 

«18.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено в односторонньому 

порядку на вимогу Страховика, якщо в період дії договору Страховиком будуть виявлені 

обставини, які дають підстави не довіряти Страхувальникові (недостовірна або неповна 

інформація, повідомлена Страхувальником або його представником при укладанні договору 

страхування та/або якщо з’ясується, що застрахований ТЗ перебуває в розшуку; шахрайські 

дії, пов'язані з одержанням страхового відшкодування й інші дії, що суперечать умовам 

договору страхування, спрямовані на отримання незаконної вигоди). У цьому випадку 

Страховик повинен повідомити Страхувальника про розірвання договору не пізніше, ніж за 3 

(три) дні до дати припинення дії договору страхування, якщо це передбачено Договором 

страхування.» 




	«5.7. Ступінь зносу (експлуатаційного зносу) ТЗ, деталей, вузлів, агрегатів встановлюється в наступних розмірах:
	Загальний розмір експлуатаційного зносу ТЗ, деталей, вузлів, агрегатів розраховується як сума всіх розмірів експлуатаційного зносу за кожний рік експлуатації. При цьому розмір експлуатаційного зносу за неповний рік експлуатації розраховується пропорці...
	У випадку повної загибелі або викрадення ТЗ, експлуатаційний знос ТЗ розраховується за період з дня укладання Договору страхування по день настання страхового випадку, виходячи з розміру, передбаченого для відповідного року експлуатації ТЗ на дату укл...
	Датою початку експлуатації ТЗ вважається:
	МЗ – матеріальний збиток внаслідок пошкодження ТЗ, який дорівнює вартості відновлюваних робіт (ВВР) з урахуванням експлуатаційного зносу деталей, вузлів, агрегатів;
	МЗ = ВД х (100% - ЗЕ%) + ВР + ВМ,
	ЗЕ – експлуатаційний знос ТЗ за період з початку експлуатації ТЗ по дату настання страхового випадку;
	ВР – вартість робіт, необхідна для відновлюваного ремонту ТЗ;
	ВМ – вартість матеріалів та деталей одноразового використання;
	ВТ – витрати на транспортування (послуги евакуатора) пошкодженого ТЗ на відстань, що не перевищує 50 км., до ремонтного підприємства або місця його зберігання (постійного або тимчасового);
	ПЗС – пропорційність зобов’язань Страховика. Страховик несе пропорційну відповідальність в наступних випадках:
	- якщо Страхова сума за Договором на дату настання страхового випадку складає певну частку дійсної вартості за Договором, то страхове відшкодування зменшується в такій пропорції, в якій співвідноситься страхова сума за Договором до дійсної вартості за...
	- у разі сплати Страхувальником не в повному обсязі страхового платежу або будь-якої його частини, передбаченої Договором страхування, розмір страхового відшкодування зменшується в такій же пропорції, в якій співвідноситься сплачена частина страхового...
	ОПНЕ – оплата послуг незалежного експерта. За письмовою згодою Страховика, замовлення незалежної експертизи та оплата таких послуг може здійснюватися безпосередньо Страхувальником (його представником), за умови документального підтвердження таких витрат;
	ВДКО – виплата за довідки компетентних органів щодо причин та обставин настання страхового випадку, за умови документального підтвердження таких витрат;
	Фр – безумовна або умовна франшиза, передбачена Договором страхування;
	НЧСП – несплачені частини страхового платежу. В разі, якщо Договором страхування була передбачена сплата страхового платежу частинами, страхове відшкодування зменшується на розмір всіх несплачених частин страхового платежу;
	ВЗПО – відшкодування збитків причетною особою. Розмір збитків, відшкодованих Страхувальнику в будь-якій формі особою, причетною до настання страхового випадку.
	14.4.2. У РАЗІ ПОВНОЇ (конструктивної або фактичної) загибелі ТЗ Страховик приймає рішення стосовно розрахунку розміру страхового відшкодування за одним з наступних варіантів:
	Варіант 1. Розмір страхового відшкодування розраховується за наступною формулою:
	СВ = ДВ х (100% - ЗЕ%) х ПЗС+ ВТ + ОПНЕ + ВДКО – Фр - НЧСП – ВЗПО,
	де ДВ – дійсна вартість за Договором страхування.
	За цим варіантом, між Страховиком та Страхувальником обов’язково укладається угода, згідно з якою:
	Страхувальник зобов’язаний зняти з обліку ТЗ та передати його Страховику разом з свідоцтвом про реєстрацію ТЗ, сервісною книжкою, інструкцією по експлуатації автомобіля та додаткового обладнання, всіма комплектами ключів, брелоками сигналізації, набор...
	Страхове відшкодування перераховується Страховиком після зняття Страхувальником пошкодженого ТЗ з обліку і передачі всіх документів по оформленню права власності Страховику.
	Страховик протягом 7 (семи) робочих днів, з дня підписання Сторонами Акту приймання – передачі ТЗ, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування.
	Варіант 2. Розмір страхового відшкодування розраховується за наступною формулою:
	СВ = ДВ х (100% - ЗЕ%) х ПЗС – ВЗ + ВТ + ОПНЕ + ВДКО – Фр - НЧСП – ВЗПО,
	де ВЗ – вартість залишків ТЗ після страхового випадку.

