Договір добровільного страхування наземних транспортних засобів, які є
предметом застави
Частина "А" Договору страхування
438029001537368302

Особливі умови страхування

№ 802.18.2422645
від 14.09.2018р.
Цей Договір добровільного ст рахування наземних т ранспорт них засобів (далі - Договір) укладений ТОВ "Авт осаміт на Ст оличному" (далі - Ст раховик), ліцензії серія АВ
№429899 від 04.11.2008 р., в особі Директ ора Пуст овойт енка Сергія Валерійовича т а члена Дирекції – головного бухгалт ера Ковт ун Юлії Василівни, що діют ь на підст аві
Довіреност і №46/дп від 01.05.2016 р. (Додат ок № 5 до Договору доручення № 46/д від 25.02.2009 р.) від імені т а в інт ересах ТДВ «Експрес Ст рахування». Договір укладено
відповідно до Закону України «Про ст рахування», ліцензії серія АВ №429899 від 04.11.2008р. т а Правил ТДВ "Експрес Ст рахування" добровільного ст рахування наземного
т ранспорт у (крім залізничного) (нова редакція) від "21" серпня 2017 р., зареєст рованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг "21" вересня 2017 р., реєст раційний номер 0617258 (далі - Правила) із Змінами № 1 до Правил.

1. Страховик (з однієї
сторони)

ТДВ "Експрес Страхування". Адреса: Україна, 01004,
м. Київ, вул.Велика Васильківська, 15/2

2. Страхувальник

назва

ТОВ "УЛФ-Фінанс"

в особі

Начальник відділу ст рахування
Головко Сергій Іванович

Адреса, т елефон

що діє на підст аві

Довіренност і

м. Київ, просп. Оболонський, буд. 35-А, оф. оф. 300

з другої ст орони, разом надалі – Ст орони, т а
3. Вигодонабувач

ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». ІПН (ЄРДПОУ): 41110750.
кредит ний договір

4. Водій

договір заст ави

особа, зазначена в Заяві на ст рахування, яка керує ТЗ на законних підст авах
TOYOTA / Land Cruiser 200
марка, мод ель, мод ифікац ія

5. Транспортний засіб

6. Перелік додаткового
обладнання
(надалі-ДО)

легковий

2018

АА2221КМ

JTMCV02J504258981

т ип т ранспорт ного засобу

рік випуску

д ержавний номер

номер кузова/шасі

4461

чорний

0.000

Дизель

об'єм д вигуна

колір

пробіг, т ис. км.

т ип пального

Авт омат

2 584 237,00

КПП

ринкова (д ійсна) варт іст ь, грн.

Найменування

марка/модель

ДО згідно рах./факт .№2018006103 від 19.09.2018

./.

19 981,78

ДО згідно рах./факт .№2018006098 від 19.09.2018

./.

105 768,28

7. Перелік страхових
випадків
(непот рібне закреслит и)

1.ДТП 2.ПДТО

8. Безумовна франшиза

0.00%

(у % від ст рахової суми)

Варт іст ь ДО/ст рахова сума, грн.

3.Ст ихійні
явища

4.Падіння літ альних апарат ів або їх част ин, дерев,
інших предмет ів, т іл космічного походження

5.Напад т варин

6.Пожежа, вибух

7.Незаконне
заволодіння

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.00%

0.00%

8.1. У випадку повної конст рукт ивної загибелі ТЗ франшиза дорівнює франшизі за ризиком «незаконне заволодіння».

9. Строк дії Договору:

з 00.00 год 19.09.2018р.
по 24.00 год 18.09.2019р.
Ст рок дії Договору відповідає ст року дії періодів ст рахування, зазначених в п.11 част ини А Договору, за умови сплат и
Ст рахувальником кожного наст упного ст рахового плат ежу

10. Місце дії Договору

Україна + Європа + європейська част ина країн СНД (крім зон воєнних дій, конфлікт ів т а прирівняних до них)

11. Періоди страхування за
Договором . Страхова сума.
Страховий тариф.
Страховий платіж та строк
його сплати

12. Порядок сплати
страхового платежу

Ст рок дії періоду
ст рахування
№ періоду
ст рахування дат а
дат а
почат ку
закінчення
1.

19.09.2018р. 18.09.2019р.

Ст раховик ________________

2 709 987,06

Ст аховий Ст рок сплат и
Ст раховий
плат іж,
ст рахового плат ежу
т ариф, %
грн
до (включно)

4.040

109
до 18.09.2018р.
483,47

Неагрегат на
ст рахова сума
(Так/Ні)

Так

Ст раховий плат іж за перший період ст рахування за Договором сплачуєт ься одноразово у розмірі 100% т акого плат ежу в день
укладання Договору. Якщо ст раховий плат іж за перший період ст рахування не надійшов, т о даний Договір вважаєт ься т аким, що
не набув чинност і. Ст рахові плат ежі за наст упні періоди ст рахування сплачуют ься Ст рахувальником відповідно до графіку,
вказаному в п.11 част ини А Договору. У випадку несплат и Ст рахувальником ст рахового плат ежу за наст упні періоди ст рахування
або сплат и не в повному обсязі, діют ь умови п.п.7.5., 7.6. част ини Б Договору.

13. Пріоритет виплат
14. Додаткові опції

Загальна ст рахова сума
(ДО+ТЗ), грн

СТО

експерт иза

без франшизи на віт рові ст екла

ні

фізичний знос не вираховуєт ься

т ак

ст рахування т аксі

ні

ст рахування без вст ановленого прот иугінного прист рою

ні
Ст рахувальник ________________

Договір складаєт ься з:
1. Даних особливих умов ст рахування, підписаних Ст раховиком т а Ст рахувальником (част ина А Договору). Особливі умови ст рахування підписуют ься у 2 (двох) примірниках,
що мают ь однакову юридичну силу, по одному для Ст раховика т а Ст рахувальника.
2. Двох примірників загальних умов ст рахування (част ина Б Договору), що мают ь однакову юридичну силу, по одному для Ст раховика т а Ст рахувальника.
3. Заяви на ст рахування, що підписана Ст рахувальником т а на підст аві якої був укладений Договір. Оригінал заяви зберігаєт ься у Ст раховика.
4. Договір є дійсним при наявност і всіх част ин. Ст рахувальник має право от римат и дублікат Договору або його част ин у випадку вт рат и. Відсут ніст ь хоча б однієї з част ин
свідчит ь про недійсніст ь Договору.

СТРАХОВИК

СТРАХУВАЛЬНИК
З Правилами ознайомлений, з умовами Договору ознайомлений та
згодний.

М.П.
Директ ор Пуст овойт енко С. В.

Начальник відділу ст рахування ТОВ "УЛФ-Фінанс" Головко С. І.
(П.І.Б., підпис)

член Дирекції – головний бухгалт ер Ковт ун Ю.В.
(П.І.Б., підпис)

(П.І.Б., підпис)

Договір добровільного страхування наземних транспортних засобів, які є предметом
застави
Частина Б Договору – Загальні умови страхування

№ 802.18.2422645
від 14.09.2018р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальні умови ст рахування є невід’ємною част иною Договору, що укладают ься між ТДВ «Експрес Ст рахування» т а Ст рахувальником.
1.2. У разі виникнення розбіжност ей між нормами даного Договору т а нормами Правил, пріорит ет мают ь положення даного Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Терміни, що заст осовуют ься в даному Договорі, використ овуют ься в наст упному значенні:
2.1.1. Транспортний засіб (далі - ТЗ) – засіб наземного т ранспорт у, крім залізничного: авт омобіль, авт обус, самохідна машина, що сконст руйована на шасі авт омобілів,
мот оцикл, причеп, напівпричіп, мот околяска, т ракт ор, комбайн, сільськогосподарська т а дорожня машина т ощо, що зареєст ровані відповідно до законодавст ва України.
2.1.2. Складові частини ТЗ – дет алі, вузли т а агрегат и ТЗ, що входят ь до його базової комплект ації згідно інст рукції заводу-виробника.
2.1.3. Застрахований ТЗ – ТЗ, який належит ь Ст рахувальнику на правах власност і, найму (оренди), лізингу, прокат у, рент и, господарського відання, операт ивного
управління т ощо і відносно якого укладаєт ься Договір ст рахування.
2.1.4. Власник ТЗ – фізична або юридична особа, що володіє майновими правами на ТЗ відповідно до законодавст ва т а має відповідні підт верджуючі документ и.
2.1.5. Водій ТЗ – дієздат на фізична особа, яка має посвідчення водія відповідної кат егорії, керує ТЗ на законних підст авах т а яка зазначена у Договорі ст рахування як
особа, допущена до керування ТЗ.
2.1.6. Станція технічного обслуговування (далі – СТО) – юридична особа або фізична особа-підприємець, які на законних підст авах здійснюют ь т ехнічне
обслуговування т а пот очний ремонт ТЗ.
2.1.7. Сторони Договору – Ст раховик т а Ст рахувальник.
2.1.8. Страховик – Товарист во з додат ковою відповідальніст ю «Експрес Ст рахування».
2.1.9. Страхувальник – юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, дієздат на фізична особа, в т ому числі зареєст рована як суб'єкт підприємницької
діяльност і, що укладає Договір зі Ст раховиком т а має право власност і, володіння, корист ування або розпорядження заст рахованим ТЗ.
2.1.10. Вигодонабувач – зазначена в Договорі юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, дієздат на фізична особа або фізична особа-підприємець, на
корист ь якої Ст рахувальником укладено договір ст рахування і яка має заснований на законі, іншому правовому акт і або договорі майновий інт ерес у заст рахованому ТЗ т а
може зазнат и збит ків внаслідок наст ання ст рахового випадку.
2.1.11. Договір – письмова угода між Ст раховиком і Ст рахувальником, згідно з якою Ст раховик бере на себе зобов’язання у разі наст ання ст рахового випадку здійснит и
виплат у ст рахового відшкодування Ст рахувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі ст рахування Ст рахувальником, на корист ь якої укладено Договір ст рахування
(Вигодонабувачу), а Ст рахувальник зобов’язуєт ься сплачуват и ст рахові плат ежі у визначені ст роки т а виконуват и інші умови Договору.
2.1.12. Відповідні компетентні органи:
- державні органи, органи місцевого самоврядування, до компет енції яких належит ь ліквідація наслідків подій, що в подальшому можут ь бут и кваліфіковані як ст рахові
випадки, вст ановлення причин т а обст авин наст ання т аких подій, оцінка їх наслідків, а т акож надання офіційних роз’яснень відносно пит ань, що мают ь відношення до
заст рахованого ТЗ, який пошкоджено (знищено) внаслідок ст рахового випадку.
2.1.13. Додаткове обладнання ТЗ (далі – ДО) - обладнання ТЗ, що не входит ь до базової комплект ації заводу-виробника (наприклад: авт омобільні приймачі т а
магніт офони, чохли на сидіння, т онування авт омобільного скла, додат кове світ лове і сигнальне уст ат кування, допоміжне уст ат кування і прист рої, прилади т ощо).
2.1.14. Строк дії Договору – зазначений в п.9 част ини А Договору проміжок часу, на який укладаєт ься Договір.
2.1.15. Періоди страхування за Договором – проміжки часу, зазначені в п.11 част ини А Договору, прот ягом яких може виникнут и подія, що дає Ст рахувальнику або
Вигодонабувачу підст ави для от римання ст рахового відшкодування за Договором, за умови сплат и Ст рахувальником ст рахових плат ежів т а виконання Ст рахувальником
або особою, допущеною до керування ТЗ, інших умов Договору.
2.1.16. Строк дії періоду страхування – зазначений в Договорі ст рок, прот ягом якого Ст раховик несе відповідальніст ь за Договором, а саме: період, прот ягом якого
може виникнут и подія, що дає Ст рахувальнику т а/або Вигодонабувачу підст ави для от римання ст рахового відшкодування за цим Договором.
2.1.17. Ринкова (дійсна) вартість ТЗ – варт іст ь ТЗ, за яку можливе відчуження ТЗ (його складових част ин) на дат у вст ановлення т акої варт ост і за договором,
укладеним між покупцем т а продавцем, т а визначаєт ься Ст раховиком самост ійно на основі:

варт ост і ТЗ у новому ст ані, вст ановленої офіційними дилерами на дат у укладання Договору;
довідки-рахунку, виданої т орговою організацією, чи договору купівлі-продажу ТЗ (при первинній купівлі ТЗ), мит них документ ів на ТЗ;
оцінки дійсної варт ост і ТЗ, проведеної компет ент ною організацією (наприклад: т оварознавча експерт иза, біржовий продаж, аукціон (в т .ч. інт ернет -аукціон)
т ощо);
згідно з «Бюллет нем авт от оварознавця» (ост анній номер Бюллет ня на дат у укладення Договору) за ціною продажу аналогічного ТЗ;
згідно з інформацією, що міст ит ься на спеціалізованих інт ернет -ресурсах.
2.1.18. Страхове відшкодування – грошова сума в межах вст ановленої Договором ст рахової суми, яку Ст раховик повинен виплат ит и Ст рахувальнику (Вигодонабувачу) у
разі наст ання ст рахового випадку. У випадку, якщо ст рахова сума ст ановит ь певну част ку дійсної варт ост і заст рахованого ТЗ на момент укладання Договору, ст рахове
відшкодування виплачуєт ься у т акій же част ці від визначеної за ст раховим випадком варт ост і збит ків.
2.1.19. Франшиза безумовна – част ина збит ків, що не відшкодовуєт ься Ст раховиком згідно з Договором по кожному т а будь-якому ст раховому випадку. Франшиза
визначаєт ься у відсот ках від ст рахової суми за Договором.
2.1.20. Агрегатна страхова сума – грошова сума, в межах якої Ст раховик зобов'язуєт ься здійснит и ст рахове відшкодування за кожним ст раховим випадком, що
т рапився прот ягом ст року дії Договору. При цьому ст рахова сума за Договором зменшуєт ься після виплат и Ст раховиком ст рахового відшкодування на величину
проведеного ст рахового відшкодування. Ст рахувальник після виплат и ст рахового відшкодування зобов’язаний відновит и розмір ст рахової суми шляхом сплат и
додат кового ст рахового плат ежу, визначеного з урахуванням ст рахового т арифу, вст ановленого у відповідному періоді ст рахування за Договором. У разі, якщо ст рахова
сума не буде відновлена, всі наст упні виплат и ст рахового відшкодування здійснюват имут ься пропорційно співвідношенню зменшеної ст рахової суми до ст рахової суми на
дат у укладання Договору.
2.1.21. Неагрегатна страхова сума – грошова сума, в межах якої Ст раховик зобов’язуєт ься здійснит и ст рахове відшкодування по кожному ст раховому випадку
(незалежно від їх кількост і), що мали місце прот ягом ст року дії періоду ст рахування за Договором. При цьому ст рахова сума за Договором не зменшуєт ься після виплат и
Ст раховиком ст рахового відшкодування. Ст рахова сума не поновлюєт ься до первісного розміру у випадку повної конст рукт ивної загибелі ТЗ в результ ат і ст рахового
випадку.
2.1.22. Страховий рік – період часу т риваліст ю 365 діб. Почат ком першого ст рахового року є дат а почат ку ст року дії Договору.
2.2. Інші т ерміни, що не обумовлені даним Договором т а Правилами, визначені законодавст вом України. Якщо значення якого-небудь т ерміну не обумовлено даним
Договором, Правилами т а не може бут и визначено, виходячи із законодавст ва, т о т акий т ермін використ овуєт ься у своєму звичайному лексичному значенні.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Предмет ом Договору є майнові інт ереси, що не суперечат ь закону, пов’язані з володінням, корист уванням т а/або розпорядженням заст рахованим на умовах даного
Договору ТЗ т а/або ДО.
3.2. Ст раховий ризик – певна подія, на випадок наст ання якої проводит ься ст рахування і яка має ознаки ймовірност і т а випадковост і наст ання.
3.3. Ст раховим випадком за цим Договором є подія, що відбулася під час дії періоду ст рахування за Договором т а у місці дії Договору, з наст анням якої, за умови
виконання Ст рахувальником всіх умов Договору, виникає обов’язок Ст раховика здійснит и виплат у ст рахового відшкодування Ст рахувальнику або іншій особі, визначеній у
Договорі ст рахування Ст рахувальником, на корист ь якої укладено Договір ст рахування (Вигодонабувачу) в межах ст рахової суми, а саме: пошкодження, знищення або
вт рат а ТЗ т а/або ДО внаслідок наст ання однієї або декількох наст упних подій:
3.3.1. Незаконне заволодіння – вчинене умисно, з будь-якою мет ою прот иправне вилучення будь-яким способом ТЗ т а/або ДО у власника чи у його законного корист увача
всупереч їх волі;
3.3.2. Дорожньо-т ранспорт на пригода (далі - ДТП) - подія, що ст алася під час руху ТЗ, внаслідок якої завдані мат еріальні збит ки:

зіт кнення т ранспорт них засобів під час руху хоча б одного з них;
зіт кнення т ранспорт ного засобу під час руху з рухомими і нерухомими об’єкт ами;
перекидання т ранспорт ного засобу під час руху.

3.3.3. Прот иправні дії т рет іх осіб (інші, ніж передбачено п. 3.3.1. част ини Б Договору) (далі - ПДТО) – дії т рет іх осіб цілеспрямованого неправомірного характ еру, заподіяні
з мет ою завдання шкоди заст рахованому ТЗ т а/або ДО;
3.3.4. Ст ихійні явища т а удар блискавки;
3.3.5. Падіння т іл космічного походження, літ альних апарат ів або їх част ин (уламків), дерев, інших предмет ів;
3.3.6. Напад т варин;
3.3.7. Пожежа, вибух.
3.4. Ст раховими випадками за цим Договором визнают ься т ільки т і події, які зазначені в п.7 част ини А Договору.
3.5. При наст анні ст рахового випадку за Договором передбачаєт ься т акож відшкодування наст упних вит рат Ст рахувальника:
3.5.1. На от римання довідок з відповідних компет ент них органів при наст анні ст рахового випадку;
3.5.2. Варт іст ь вит рат на евакуацію (т ранспорт ування) пошкодженого ТЗ до СТО за умови неможливост і пересування ТЗ дорогами загального корист ування власним
ходом після наст ання ст рахового випадку, на одне завант аження, розвант аження т а перевезення ТЗ в межах 500 грн. за кожним ст раховим випадком.

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
4.1. Договір укладаєт ься в письмовій формі на підст аві даних, наведених Ст рахувальником або його уповноваженим предст авником у Заяві на ст рахування, форма якої
вст ановлена Ст раховиком. Ст рахувальник несе відповідальніст ь за дост овірніст ь наданих у Заяві на ст рахування відомост ей.
4.2. Ст раховик вправі вимагат и від Ст рахувальника надання іншої додат кової інформації т а документ ів, не зазначених в Заяві на ст рахування, необхідних для оцінки
ст рахового ризику при укладанні Договору. Після укладення Договору Заява на ст рахування є невід’ємною його част иною.
4.3. Дія Договору поширюєт ься на т ерит орію України т а/або країн, зазначених в п.10 част ини А Договору, крім зон воєнних дій, конфлікт ів т а прирівняних до них, а т акож
окупованих т а/або незаконно відчужених т ерит орій.
4.4. У разі обрання Ст рахувальником опції «місце зберігання ТЗ – ст оянка, що знаходит ься під охороною або гараж», місцем дії Договору під час зберігання ТЗ у нічний час
у період з 00:00 до 06:00 буде визнават ися лише ст оянка авт от ранспорт у у відведених т а спеціально обладнаних місцях для паркування авт от ранспорт у з
відповідальніст ю за збереження авт от ранспорт у, якщо вона оснащена необхідним обладнанням (спеціальні т ехнічні прист рої /огорожа, в’їзні т а виїзні бар'єри,
шлагбауми, приміщення для охоронців т ощо, які можна використ овуват и для запобігання викраденню т ранспорт них засобів), гаражі для авт омобілів.

Ст раховик ________________

Ст рахувальник ________________
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4.5. У разі обрання Ст рахувальником опції «місце зберігання ТЗ – будь-яке місце», місцем дії Договору під час зберігання ТЗ у нічний час буде визнават ися будь-яке місце
зберігання заст рахованого ТЗ.
4.6. Ст рок дії Договору зазначаєт ься в п.9 част ини А Договору. В межах ст року дії Договору вст ановлюют ься ст роки дії періодів ст рахування за Договором.
4.7. Ст рахувальник сплачує ст раховий плат іж за перший період ст рахування за Договором в момент укладання Договору. За наст упні періоди ст рахування за Договором
ст раховий плат іж сплачуєт ься Ст рахувальником на підст аві даного Договору без додат кової вимоги Ст раховика не пізніше кінцевого ст року сплат и ст рахового плат ежу,
зазначеного в п.11 част ини А Договору.
4.8. Ст рок дії періоду ст рахування за Договором починаєт ься з дат и, вказаної в п.11 част ини А Договору як дат а почат ку ст року дії періоду ст рахування, але не раніше
00:00 год. дат и, наст упної за дат ою надходження ст рахового плат ежу за цей період ст рахування на пот очний рахунок Ст раховика, т а закінчує свою дію о 24:00 год.
дат и, вказаної в п.11 част ини А Договору як дат а закінчення періоду ст рахування за Договором.
4.9. У випадку ненадходження ст рахового плат ежу в зазначених в п.11 част ини А Договору розмірах т а ст роки, Ст рахувальник надає Ст раховику право на договірне
списання кошт ів з рахунку Ст рахувальника, вказаного в част ині А Договору. Ст раховик для здійснення договірного списання оформляє відповідну плат іжну вимогу т а
надає її Банку.
4.10. Обов’язки Ст раховика за Договором щодо виплат и ст рахового відшкодування в результ ат і наст ання випадків, що відбулися прот ягом дії періоду ст рахування
(ст рахове покрит т я), виникают ь після надходження ст рахового плат ежу за відповідний період ст рахування на рахунок Ст раховика.
4.11. Зміни т а доповнення до Договору, за винят ком т их, які відбувают ься авт омат ично відповідно до умов Договору, вносят ься за взаємною письмовою згодою Ст орін т а
Вигодонабувача, оформлюют ься у вигляді додат кових угод до Договору, які з момент у підписання ст ают ь його невід’ємними част инами.

5. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договір припиняєт ься за взаємною письмовою згодою Ст орін т а Вигодонабувача, а т акож у разі:
5.1.1. Закінчення ст року дії Договору;
5.1.2. Виконання Ст раховиком зобов’язань перед Ст рахувальником (Вигодонабувачем) у повному обсязі;
5.1.3. Ліквідації Ст рахувальника - юридичної особи або смерт і Ст рахувальника-фізичної особи чи вт рат и ним дієздат ност і, за винят ком випадків, передбачених ст ат т ями
22, 23 і 24 Закону України «Про ст рахування»;
5.1.4. Ліквідації Ст раховика у порядку, вст ановленому законодавст вом України;
5.1.5. Прийнят т я судового рішення про визнання Договору недійсним - з дат и, вказаної у рішенні суду;
5.1.6. В інших випадках, передбачених законодавст вом України.
5.2. Дію Договору може бут и дост роково припинено за вимогою Ст раховика або Ст рахувальника. Про намір дост роково припинит и дію Договору будь-яка Ст орона
зобов’язана письмово повідомит и іншу Ст орону т а Вигодонабувача не пізніше як за 30 (т ридцят ь) календарних днів до дат и припинення дії Договору.
5.3. У разі дост рокового припинення дії Договору за вимогою Ст рахувальника, Ст раховик поверт ає йому ст раховий плат іж за кількіст ь днів, що залишився до закінчення дії
періоду ст рахування Договору, за який сплачено ст раховий плат іж, з відрахуванням нормат ивних вит рат на ведення справи, визначених при розрахунку ст рахового
т арифу, в розмірі 40% від ст рахового т арифу, факт ичних виплат ст рахового відшкодування, що були здійснені прот ягом ст року дії відповідного періоду ст рахування. Якщо
вимога Ст рахувальника обумовлена порушенням Ст раховиком умов Договору, т о ост анній поверт ає Ст рахувальнику сплачений ним ст раховий плат іж за період
ст рахування повніст ю.
5.4. У разі дост рокового припинення дії Договору за вимогою Ст раховика, Ст рахувальнику поверт аєт ься повніст ю сплачений ним ст раховий плат іж за відповідний період
дії Договору. Якщо вимога Ст раховика обумовлена невиконанням Ст рахувальником умов Договору, т о Ст раховик поверт ає йому ст раховий плат іж за період, що залишився
до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормат ивних вит рат на ведення справи, визначених при розрахунку ст рахового т арифу, в розмірі 40% від ст рахового т арифу,
факт ичних виплат ст рахового відшкодування, що були здійснені за період за цим Договором.
5.5. При наданні відповідного письмового розпорядження (лист а, підписаного уповноваженою особою Вигодонабувача), внесення змін до Договору або дост рокове
розірвання Договору можливе за взаємною письмовою згодою лише Ст раховика т а Ст рахувальника.
5.6. У випадку дост рокового припинення Договору, повернення ст рахового плат ежу здійснюєт ься в безгот івковій формі прот ягом 15 (п’ят надцят и) робочих днів після
припинення Договору, якщо інше не обумовлено письмовою згодою Ст орін т а Вигодонабувача.

6. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА
6.1. Ст рахова сума – грошова сума, в межах якої Ст раховик відповідно до умов Договору зобов’язаний провест и виплат у ст рахового відшкодування при наст анні
ст рахового випадку за Договором.
6.2. Транспорт ний засіб може бут и заст рахований:
6.2.1. на повну ринкову (дійсну) варт іст ь ТЗ. При цьому ст рахова сума повинна дорівнюват и ринковій (дійсній) варт ост і ТЗ за цінами і т арифами, що діют ь на момент
укладання Договору;
6.2.2. на част ину ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ (пропорційне ст рахування). При цьому ст рахова сума повинна ст ановит и не менше 50% ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ на
дат у укладання Договору. При наст анні ст рахового випадку Ст раховик здійснює виплат у ст рахового відшкодування пропорційно співвідношенню ст рахової суми до
ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ на дат у укладання Договору.
6.3. Якщо прот ягом дії Договору ринкова (дійсна) варт іст ь ТЗ збільшит ься більш ніж на 20% по відношенню до варт ост і ТЗ на момент укладання Договору, т о
Ст рахувальник зобов’язаний відповідно збільшит и ст рахову суму з доплат ою ст рахового плат ежу. Якщо Ст рахувальник не здійснив доплат у ст рахового плат ежу з мет ою
збільшення ст рахової суми, т о у разі наст ання ст рахового випадку Ст раховик має право здійснит и виплат у ст рахового відшкодування пропорційно співвідношенню
ст рахової суми до ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ на дат у наст ання ст рахового випадку, з урахуванням інших умов Договору.
6.4. Даним Договором передбачена безумовна франшиза, розмір якої зазначаєт ься в п.8 част ини А Договору.
6.5. У випадку повної конст рукт ивної загибелі ТЗ франшиза дорівнює франшизі за ризиком «незаконне заволодіння» (п.7 «Перелік ст рахових випадків» част ини А
Договору).

7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА ПОРЯДОК ЙОГО СПЛАТИ
7.1. Ст раховий т ариф – ст авка ст рахового плат ежу з одиниці ст рахової суми за визначений період ст рахування. Ст раховий т ариф за перший т а наст упні періоди
ст рахування зазначаєт ься в п.11 част ини А Договору.
7.2. Ст раховий плат іж - плат а за ст рахування, яку Ст рахувальник зобов’язаний внест и Ст раховику згідно з умовами Договору за черговий (-і) період (-и) ст рахування.
Ст раховий плат іж сплачуєт ься Ст рахувальником у безгот івковій формі. Днем сплат и Ст рахувальником ст рахового плат ежу Ст раховикові є день зарахування повної суми
відповідного ст рахового плат ежу на пот очний рахунок Ст раховика.
7.3. Ст раховий т ариф т а ст раховий плат іж можут ь вказуват ися Ст раховиком у рахунку на оплат у ст рахового плат ежу або в плат іжній вимозі до Вигодонабувача при
договірному списанні кошт ів.
7.4. Відповідальніст ь Ст раховика за Договором у відповідний період ст рахування починаєт ься не раніше от римання плат ежу за відповідний період Договору.
7.5. У разі, якщо черговий ст раховий плат іж на рахунок Ст раховика не надійшов до вст ановленого в п.11 част ини А Договору ст року його сплат и або надійшов не в
повному обсязі, т о дія ст рахового покрит т я за Договором припиняєт ься, т а будь-які пошкодження ТЗ, які ст алися (зафіксовано) з момент у т акого ненадходження, не
визнают ься ст раховими випадками у будь-якому разі, і ст рахове відшкодування за ними не виплачуєт ься.
7.6. Після внесення Ст рахувальником чергового ст рахового плат ежу, що не був своєчасно сплачений, дія Договору відновлюєт ься з 00 год. 00 хв. дат и, наст упної за дат ою
надходження чергового ст рахового плат ежу в повному обсязі на пот очний рахунок Ст раховика т а виключно після надання Ст раховику заст рахованого ТЗ для огляду т а
складання Ст оронами акт у огляду ТЗ. При цьому кінцева дат а дії відповідного періоду ст рахування не змінюєт ься і перерахунок ст рахових плат ежів за ним не
здійснюєт ься.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Ст рахувальник має право:

8.1.1. Прот ягом дії Договору от римуват и від Ст раховика необхідні консульт ації, інформацію і пояснення щодо умов ст рахування, у т ому числі у письмовій формі;
8.1.2. От римат и належне йому ст рахове відшкодування за згодою Вигодонабувача, відповідно до положень Договору т а Правил;
8.1.3. У випадку вт рат и Договору прот ягом ст року його дії, звернут ися до Ст раховика з письмовою заявою і от римат и дублікат . Ст раховик видає дублікат Договору
прот ягом 5-т и (п’ят и) робочих днів з дат и от римання відповідної письмової заяви. Видача копії чи дублікат у Договору не впливає на чинніст ь даного Договору. З момент у
видачі дублікат у вт рачений екземпляр Договору (оригінал) вважаєт ься недійсним;
8.1.4. Ознайомит ися з авт от оварознавчою експерт изою на ТЗ, з яким ст ався ст раховий випадок, проведеною за ініціат иви Ст раховика, а у разі незгоди з її висновками, за
свій рахунок замовит и проведення іншої авт от оварознавчої експерт изи ТЗ;
8.1.5. Оскаржит и відмову Ст раховика у виплат і ст рахового відшкодування у судовому порядку.

8.2. Ст рахувальник має право за згодою Ст раховика т а Вигодонабувача:

8.2.1. Вносит и зміни в Договір з відповідними перерахунками ст рахового плат ежу;
8.2.2. У разі продажу або дарування ТЗ переоформит и Договір на нового власника. Зміна Ст рахувальника допускаєт ься т ільки до наст ання ст рахового випадку шляхом
внесення відповідних змін до Договору;
8.2.3. У разі придбання чи оренди іншого ТЗ або корист ування на інших законних підст авах, переоформит и Договір на новий ТЗ шляхом внесення відповідних змін до
Договору, з проведенням необхідних перерахунків (ст рахова сума, ст рок дії, ст раховий плат іж т ощо);
8.2.4. Дост роково припинит и дію Договору, за умови письмового підт вердження відсут ност і заперечень Вигодонабувача, т а от римат и належну до повернення суму
ст рахових плат ежів.

8.3. Ст рахувальник зобов'язаний:

8.3.1. Ознайомит и осіб, допущених до керування заст рахованим ТЗ, з умовами Договору т а Правилами;
8.3.2. При укладанні Договору надат и Ст раховику всю дост овірну інформацію щодо усіх обст авин, які мают ь сут т єве значення для оцінки ст рахового ризику т а визначення
умов Договору і надалі під час дії Договору прот ягом 1 (одного) робочого дня з момент у, коли Ст рахувальнику ст ало відомо про виникнення т аких обст авин, інформуват и
Ст раховика про будь-яку сут т єву зміну ст рахового ризику т а умов Договору, зокрема, використ ання ТЗ в якост і т аксі, передання ТЗ в оренду або прокат , зміну власника ТЗ,
заміну двигуна/кузова або перефарбування ТЗ, зміну прот иугінних прист роїв, вт рат у ключів, номерних знаків або реєст раційних документ ів на ТЗ, укладання інших
договорів ст рахування ТЗ, надання можливост і керування ТЗ особі, яка не зазначена в Заяві на ст рахування ТЗ як особа, яка допущена до керування ТЗ т а інше;
8.3.3. Своєчасно т а в повному обсязі оплачуват и ст рахові плат ежі відповідно до умов част ини А Договору;
8.3.4. Письмово повідомит и Ст раховика при укладанні Договору про всі інші чинні договори ст рахування щодо заст рахованих за умовами даного Договору ТЗ т а/або ДО,
повідомлят и про т акі договори у випадку їх укладання прот ягом дії цього Договору не пізніше 10 (десят и) робочих днів з дат и їх укладання;
8.3.5. На вимогу Ст раховика у світ лий час доби надават и ТЗ т а/або ДО Ст раховику або його предст авнику для огляду т а ідент ифікації перед почат ком відповідного
періоду дії Договору т а бут и присут нім під час т акого огляду або забезпечит и присут ніст ь свого предст авника. Ст раховик при цьому перевіряє відповідніст ь номерів
кузова, двигуна, причепа (напівпричепа) з номерами, вказаними у відповідних документ ах, а т акож виявляє наявні пошкодження ТЗ (його част ин, ДО), фіксує наявні
пошкодження ТЗ (його част ин, ДО) в Акт і огляду ТЗ;
8.3.6. Використ овуват и ТЗ відповідно до його цільового призначення т а дот римуват ися умов експлуат ації і збереження заст рахованого ТЗ відповідно до умов Договору т а
вимог заводу-виробника;
8.3.7. Ст авит ися до заст рахованого ТЗ т ак, ніби він не є заст рахованим т а вжит и всіх можливих заходів щодо запобігання т а зменшення збит ків, завданих внаслідок
наст ання ст рахового випадку;
8.3.8. У разі наст ання події, що може бут и визнана ст раховим випадком, діят и згідно з розділом 10 част ини Б Договору;

Ст раховик ________________

Ст рахувальник ________________
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8.3.9. При укладанні Договору ст рахування з періодами ст рахування т риваліст ю менше року, якщо на момент виплат и ст рахового відшкодування ст раховий плат іж
оплачено не за всі періоди ст рахування ст рахового року, в якому ст ався ст раховий випадок, - сплат ит и ст рахові плат ежі за всі неоплачені періоди ст рахування
ст рахового року (незалежно від т ого, чи наст ав ст рок сплат и т аких плат ежів).
8.3.10. У разі наст ання події, що може бут и визнана ст раховим випадком, надат и документ и, передбачені розділом 11 част ини Б Договору;
8.3.11. У разі ДТП, де є інші учасники ДТП, - вжит и всіх можливих заходів для вст ановлення осіб, які можут ь бут и визнані винними у заподіянні шкоди заст рахованому ТЗ або
свідків події, т а от римання інформації про них (а саме: прізвище, ім’я, по-бат ькові, дат и народження, місця проживання т а реєст рації – для фізичної особи; найменування
т а місця реєст рації - для юридичної особи; т елефонів; наявност і/відсут ност і договору обов’язкового або добровільного ст рахування цивільно-правової відповідальност і
власників наземних т ранспорт них засобів т а найменування ст рахової компанії, з якою укладено зазначені договори), т а в подальшому передат и всю вищезазначену
інформацію Ст раховику;
8.3.12. При розгляді справи про адмініст рат ивне правопорушення, кримінальної, цивільної, господарської справи, пов’язаних зі ст раховим випадком, у судовому порядку –
вживат и заходів для залучення Ст раховика до участ і у т акій справі, в т ому числі – повідомит и Ст раховика про час т а місце розгляду;
8.3.13. Без письмової згоди Ст раховика не робит и заяв т а не визнават и повніст ю або част ково свою відповідальніст ь за наст ання збит ків;
8.3.14. Забезпечит и дост уп Ст раховика або уповноважених ним осіб до пошкодженого ТЗ, документ ації, що має безпосереднє відношення до предмет у Договору;
8.3.15. Прот ягом 10 (десят и) робочих днів після закінчення ремонт но-відновлювальних робіт по пошкодженому внаслідок ст рахового випадку ТЗ передат и Ст раховику, на
його вимогу, вузли, дет алі, агрегат и, ДО т ощо, які при визначенні збит ку (за результ ат ами авт от оварознавчої експерт изи або на підст аві узгодженої Ст раховиком
калькуляції) підлягали заміні. У разі, якщо з’ясуєт ься, що дет алі, які підлягали заміні, факт ично були відремонт овані (не передані Ст раховику на його вимогу),
Ст рахувальник зобов’язаний повідомит и про це Ст раховика прот ягом 2 (двох) робочих днів з момент у, коли йому ст ала відома ця інформація. У разі невиконання вимоги
цього пункт у, дії Ст рахувальника визнают ься Ст оронами Договору як свідоме завищення розміру мат еріального збит ку, завданого ст раховим випадком і є підст авою для
повернення Ст рахувальником всієї суми ст рахового відшкодування в ст рок не пізніше 5 (п’ят и) робочих днів з дат и пред’явлення Ст раховиком відповідної вимоги;
8.3.16. Після виплат и ст рахового відшкодування (або самост ійного здійснення Ст рахувальником відновлювального ремонт у ТЗ після от римання відмови у виплат і
ст рахового відшкодування, або повідомлення по т елефону про от римання пошкоджень без подання письмової заяви про випадок) надат и відремонт ований ТЗ т а/або ДО
для огляду предст авнику Ст раховика у світ лий час доби у присут ност і свого предст авника, про що складаєт ься акт огляду ТЗ. При невиконанні цієї умови Ст рахувальник
вт рачає в повному обсязі право на одержання в майбут ньому виплат и ст рахового відшкодування при пошкодженні част ин ТЗ, за якими уже було здійснено ст рахове
відшкодування т а/або на яких було зафіксовано пошкодження при попередніх оглядах ТЗ або згідно з повідомленням Ст рахувальника/особи, допущеної до керування ТЗ;
8.3.17. Слідуват и вказівкам Ст раховика щодо здійснення дій, пов’язаних з врегулюванням збит ків за ст раховим випадком;
8.3.18. Повернут и Ст раховику прот ягом 10 (десят и) робочих днів з дат и от римання його письмової вимоги суму ст рахового відшкодування, яку виплат ив Ст раховик, т а
відшкодуват и вит рат и Ст раховика, пов’язані з т акою виплат ою, якщо з’ясуют ься обст авини, які відповідно до умов цього Договору т а Правил або законодавст ва України
є підст авою для відмови у виплат і ст рахового відшкодування, т обт о повніст ю або част ково звільняют ь Ст раховика від обов’язку виплат ит и ст рахове відшкодування;
8.3.19. У випадку, якщо при укладанні Договору на ТЗ не вст ановлено прот иугінний прист рій, обладнат и ТЗ прот иугінним прист роєм т а надат и ТЗ Ст раховику для огляду
т а складання акт у огляду (за винят ком випадків укладання Договору з заст осування опції «ст рахування без вст ановленого прот иугінного прист рою»). При цьому Договір
за ризиком «Незаконне заволодіння» набуває чинност і т ільки після вст ановлення на ТЗ прот иугінного прист рою т а надання ТЗ Ст раховику для огляду т а складання акт у
огляду (за винят ком випадків укладання Договору з заст осування опції «ст рахування без вст ановленого прот иугінного прист рою»);
8.3.20. Не здійснюват и будь-яких дій, пов’язаних із заміною або припиненням прав Вигодонабувача т а не призначат и інших Вигодонабувачів за Договором, якщо інше не
буде письмово погоджене між Ст оронами т а Вигодонабувачем;
8.3.21. Збільшит и ст рахову суму шляхом укладання відповідної додат кової угоди т а доплат и ст рахового плат ежу, якщо прот ягом дії Договору ринкова (дійсна) варт іст ь ТЗ
збільшит ься більш ніж на 20% по відношенню до варт ост і на момент укладання Договору;
8.3.22. На виконання вимог Закону України «Про запобігання т а прот идію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню т ероризму т а
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» надат и Ст раховику інформацію і документ и, необхідні для здійснення ідент ифікації Ст рахувальника;
8.3.23. Виконуват и інші обов’язки, передбачені законодавст вом т а Правилами. Обов’язки Ст рахувальника за Договором, за винят ком обов’язку щодо сплат и ст рахового
плат ежу, т акож розповсюджуют ься на осіб, допущених до керування ТЗ. Невиконання зазначеними особами цих обов’язків спричиняє т і ж наслідки, що і невиконання їх
безпосередньо Ст рахувальником.

8.4. Ст раховик має право:

8.4.1. Перевірят и інформацію, яка надана Ст рахувальником при укладенні Договору, а т акож виконання Ст рахувальником умов т а вимог Договору;
8.4.2. Проводит и огляд заст рахованого ТЗ прот ягом ст року дії Договору;
8.4.3. Відмовит и у виплат і ст рахового відшкодування у випадках, передбачених Договором;
8.4.4. При наст анні події, що має ознаки ст рахового випадку, брат и участ ь у збереженні і рят уванні заст рахованого ТЗ, дават и обов’язкові для виконання інст рукції
Ст рахувальнику, спрямовані на зменшення розмірів заподіяної шкоди. При цьому т акі дії не розглядают ься як визнання Ст раховиком події ст раховим випадком;
8.4.5. Надсилат и запит и у відповідні компет ент ні органи т а от римуват и додат кові документ и, необхідні для з’ясування обст авин ст рахового випадку т а складання
ст рахового акт у. Ст рок складання ст рахового акт у т а ст роки виплат и відшкодування подовжуют ься на період очікування вказаної інформації. При цьому Ст раховик надає
Ст рахувальнику т а/або Вигодонабувачу письмове повідомлення про причини подовження цих ст років в ст рок, передбачений п.8.5.7. част ини Б Договору;
8.4.6. Самост ійно з’ясовуват и причини т а обст авини наст ання ст рахового випадку;
8.4.7. Брат и участ ь у оцінці т а реалізації залишків заст рахованого ТЗ, пошкоджених в результ ат і ст рахового випадку;
8.4.8. Дост роково припинит и дію Договору за погодженням з Вигодонабувачем в порядку т а у випадках, передбачених розділом 5 част ини Б Договору;
8.4.9. Змінюват и умови ст рахування за згодою Ст рахувальника т а/або Вигодонабувача, а т акож вимагат и від Ст рахувальника сплат и додат кового ст рахового плат ежу
при збільшенні ст рахового ризику після укладення Договору. Невиконання цієї умови надає право Ст раховикові при наст анні ст рахових випадків відмовит и у виплат і
ст рахового відшкодування ст осовно збит ку, що ст ався внаслідок збільшення ризику;
8.4.10. Одержат и право власност і на ТЗ, складові част ини, дет алі, обладнання, щодо яких ст рахове відшкодування виплачене в розмірі їх варт ост і;
8.4.11. У разі, якщо Вигодонабувач прот ягом 5 (п’ят и) робочих днів не надаст ь відповіді на запит , направлений відповідно до п.8.5.4. част ини Б Договору, здійснит и
ст рахове відшкодування Ст рахувальнику без вказівок Вигодонабувача.
8.4.12. Відст рочит и виплат у ст рахового відшкодування якщо:
8.4.12.1. не повніст ю з’ясовані обст авини ст рахового випадку, розмір збит ків, обст авини, які підт верджуют ь право Ст рахувальника (Вигодонабувача) на одержання
ст рахового відшкодування - до з'ясування т аких обст авин, але не більше, ніж на 90 (дев’яност о) календарних днів з дат и от римання від Ст рахувальника ост аннього
документ у, необхідного для з’ясування обст авин, причин наст ання ст рахового випадку т а розміру збит ку;
8.4.12.2. прот и Ст рахувальника т а/або Вигодонабувача почат о/відкрит о кримінальне провадження , що має безпосереднє відношення до ст рахового випадку – до
закрит т я кримінального провадження або винесення судового рішення у зазначеному кримінальному провадженні;
8.4.12.3. Ст рахувальником сплачено ст рахові плат ежі не за всі періоди ст рахування ст рахового року, в якому ст ався ст раховий випадок – до оплат и плат ежів;
8.4.12.4. в інших випадках, передбачених Договором ст рахування – однак не більше, ніж на 90 (дев’яност о) календарних днів з дат и от римання від Ст рахувальника
ост аннього документ у, необхідного для з’ясування обст авин, причин наст ання ст рахового випадку т а розміру збит ку.

8.5. Ст раховик зобов'язаний:

8.5.1. Ознайомит и Ст рахувальника з Правилами;
8.5.2. При наст анні ст рахового випадку здійснит и виплат у ст рахового відшкодування в межах ст рахової суми або відмовит и у виплат і ст рахового відшкодування у
випадках, передбачених умовами даного Договору;
8.5.3. Прот ягом 2 (двох) робочих днів, як т ільки ст ане відомо про наст ання події, що в подальшому може бут и визнана ст раховим випадком, вжит и заходів щодо
оформлення всіх необхідних документ ів для своєчасної виплат и ст рахового відшкодування;
8.5.4. Безпосередньо перед здійсненням ст рахового відшкодування надіслат и Вигодонабувачу запит для от римання від ост аннього рішення щодо реквізит ів, за якими
слід перераховуват и ст рахове відшкодування т а/або його част ини;
8.5.5. Прот ягом 15 (п'ят надцят и) робочих днів з дат и, коли йому було надано ост анній зі всіх необхідних документ ів, які передбачено розділом 11 част ини Б Договору, т а
сплачено ст рахові плат ежі згідно п. 8.3.9. част ини Б Договору, скласт и ст раховий акт т а прийнят и рішення про виплат у або про відмову у виплат і ст рахового
відшкодування;
8.5.6. Прот ягом 5 (п’ят и) робочих днів після прийнят т я від Ст рахувальника письмової заяви про факт наст ання події, що може в подальшому бут и визнана ст раховим
випадком, при участ і Ст рахувальника або його предст авника провест и огляд пошкодженого ТЗ в світ лий час доби або направит и повноваженого предст авника
Ст раховика до місця знаходження пошкодженого ТЗ, якщо пошкодження виключают ь можливіст ь його самост ійного пересування до місця огляду, т а скласт и акт огляду
пошкодженого ТЗ;
8.5.7. У випадку відмови, част кової відмови або відст рочки у виплат і ст рахового відшкодування, письмово повідомит и про це рішення Ст рахувальника т а/або
Вигодонабувача з обґрунт уванням причин відмови прот ягом 5 (п'ят и) робочих днів з дат и прийнят т я цього рішення;
8.5.8. Здійснит и виплат у ст рахового відшкодування прот ягом 20 (двадцят и) робочих днів з дат и підписання ст рахового акт у. Ст раховик несе майнову відповідальніст ь за
несвоєчасне здійснення виплат и ст рахового відшкодування шляхом сплат и Ст рахувальнику/Вигодонабувачу пені в розмірі облікової ст авки Національного банку України, що
діяла на момент виникнення прост рочення, за кожен день прост рочення;
8.5.9. Не розголошуват и відомост ей про Ст рахувальника (Вигодонабувача) т а його майнове ст ановище, крім випадків, вст ановлених законом.

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
9.1. При наст анні ст рахового випадку Ст раховик визначає розмір збит ку згідно з умовами цього Договору.
9.2. Сума ст рахових відшкодувань за один або декілька ст рахових випадків не може бут и більшою за ст рахову суму, що обумовлена Договором. У випадку заст осування
опції «Неагрегат на ст рахова сума», сума ст рахових відшкодувань за декількома ст раховими випадками може перевищуват и ст рахову суму.
9.3. Виплат а ст рахового відшкодування проводит ься Ст раховиком на підст аві письмової заяви від Ст рахувальника т а/або лист а Вигодонабувача і ст рахового акт у, що
складаєт ься Ст раховиком.
9.4. За наявност і вит рат , зазначених у п.3.5. част ини Б Договору, оплат а цих вит рат здійснюєт ься на підст аві документ ів, які підт верджуют ь т акі вит рат и.
9.5. Документ и, необхідні для здійснення виплат и ст рахового відшкодування, надают ься Ст раховикові в оригіналі або у вигляді нот аріально завірених чи прост их копій, за
умови надання Ст раховику можливост і звірки цих копій з оригіналами документ ів.
9.6. При з’ясуванні причин т а обст авин наст ання події, що може бут и в подальшому визнана ст раховим випадком, т а визначенні розміру збит ку, Ст раховик має право
замовит и проведення експерт изи або оцінки заподіяного збит ку аварійним комісаром Ст раховика. До участ і в експерт изі або оцінці Ст раховик запрошує Ст рахувальника
(або його предст авника) т а іншого учасника події. Відсут ніст ь Ст рахувальника т а іншої т рет ьої особи, відповідальної за заподіяний збит ок чи їх предст авників при
проведенні експерт изи, а т акож їх відмова узгодит и її висновки, не є підст авою для визнання експерт изи недійсною.
9.7. Розмір завданих збит ків визначаєт ься т а ст рахове відшкодування виплачуєт ься Ст раховиком або уповноваженим предст авником Ст раховика на підст аві:
9.7.1. у випадку обрання Ст рахувальником опції «пріорит ет експерт изи» – акт у т оварознавчої експерт изи (висновку експерт ного дослідження з оцінки ТЗ), проведеної
експерт ом-авт от оварознавцем (суб'єкт ом оціночної діяльност і). Вибір експерт ної організації т а/або експерт а здійснюєт ься Ст раховиком. Для розрахунку розміру збит ків
заст осовуєт ься середня по регіону, в якому зареєст ровано ТЗ, варт іст ь нормо-годин і варт іст ь оригінальних дет алей, що замінюют ься;
9.7.2. у випадку обрання Ст рахувальником опції «пріорит ет СТО» – за умови перерахування кошт ів на СТО для здійснення відновлювального ремонт у ТЗ або перерахування
Ст рахувальнику або Вигодонабувачу, якщо робот и по відновленню ТЗ вже оплачені, - кошт орису ремонт них робіт , рахунків-факт ур, нарядів-замовлень, акт ів виконаних
робіт т а інших документ ів, які підт верджуют ь варт іст ь т а факт виконання відновлювального ремонт у на СТО, що підт римує гарант ійні зобов’язання виробника
(імпорт ера/офіційного дилера) заст рахованого ТЗ т а яка письмово вказуєт ься (погоджуєт ься) Ст раховиком Ст рахувальнику (якщо в регіоні місця пост ійного проживання
Ст рахувальника т аких СТО декілька). При цьому перерахування проводит ься безгот івково на рахунок СТО, що надала рахунок, або по факт у виконання робіт - на підст аві
акт у виконаних робіт т а квит анції про сплат у – на рахунок Ст рахувальника або Вигодонабувача. Варт іст ь відновлювального ремонт у ТЗ за опцією «пріорит ет СТО»
визначаєт ься відповідно до одного з нижченаведених варіант ів:
9.7.2.1. Варіант 1. На базі СТО, що підт римує гарант ійні зобов’язання виробника (імпорт ера/офіційного дилера) заст рахованого ТЗ т а яка письмово вказуєт ься
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(погоджуєт ься) Ст раховиком Ст рахувальнику (якщо в регіоні місця пост ійного проживання Ст рахувальника т аких СТО декілька): на підст аві калькуляції СТО із
заст осуванням цін на запасні част ини т а варт ост і нормо-години СТО, яка підт римує гарант ійні зобов’язання щодо даної марки ТЗ, а т акож рекомендованих
виробником ТЗ нормат ивів т рудоємност і ремонт них робіт .

9.7.2.2. Варіант 2. На базі СТО за вибором Ст раховика: на підст аві калькуляції СТО із заст осуванням цін на запасні част ини т а варт ост і нормо-години СТО за вибором
Ст раховика, а т акож рекомендованих виробником ТЗ нормат ивів т рудоємност і ремонт них робіт ;
9.7.2.3. Варіант 3. За умови перерахування кошт ів на рахунок Ст рахувальника, якщо робот и по відновленню ТЗ Ст рахувальником не оплачені, а розмір завданих збит ків не
перевищує 10 000,00 грн.: на підст аві ремонт ної калькуляції, виконаної Ст раховиком з використ анням спеціалізованого програмного забезпечення.
9.7.3. В разі перерахування суми ст рахового відшкодування Ст рахувальнику, Ст раховик має право здійснит и виплат у ст рахового відшкодування наст упним чином:
9.7.3.1. першу част ину ст рахового відшкодування Ст раховик сплачує у розмірі 60% суми ст рахового відшкодування, визначеного у ст раховому акт і;
9.7.3.2. решт а ст рахового відшкодування сплачуєт ься Ст раховиком лише за умови документ ального підт вердження Ст рахувальником оплат и варт ост і ремонт них робіт ТЗ
(плат іжного доручення або т оварного і фіскального чеків (при наявност і РРКАО) або прибут кового касового ордеру, оформленого належним чином) т а надання акт у
виконаних робіт . Ненадання Ст рахувальником відповідного підт верджуючого документ а дає право Ст раховику відмовит и у виплат і решт и ст рахового відшкодування.
Ремонт на калькуляція СТО узгоджуєт ься (підписуєт ься Ст оронами Договору) до почат ку ремонт но-відновлювальних робіт . В разі неможливост і погодит и ремонт ну
калькуляцію СТО (в калькуляції СТО присут ні сут т єві розбіжност і між об’ємом робіт т а запчаст ин, визначених Ст раховиком у акт і огляду ТЗ), а т акож у випадку, коли розмір
ст рахового відшкодування виплачуєт ься безпосередньо на рахунок Ст рахувальника, Ст раховик має право замовит и незалежну оцінку варт ост і відновлювального ремонт у
ТЗ, т а визначит и суму ст рахового відшкодування на підст аві висновку експерт а-авт от оварознавця (суб'єкт а оціночної діяльност і).
9.8. При наст анні події на т ерит орії України, один раз прот ягом ст року дії Договору Ст раховик здійснює виплат у ст рахового відшкодування без надання Ст рахувальником
довідок поліції т а інших державних органів у передбачених законодавст вом України випадках, при пошкодженнях ТЗ внаслідок наст ання ст рахового випадку, в межах 5%
ст рахової суми ТЗ, але не більше:

7 500,00 гривень варт ост і відновлювального ремонт у для ТЗ зі ст раховою сумою до 150 000,00 гривень (включно);
25 000,00 гривень варт ост і відновлювального ремонт у для ТЗ зі ст раховою сумою більше 150 000,00 гривень.

При цьому виплат а ст рахового відшкодування здійснюєт ься виключно шляхом перерахування кошт ів на рахунок СТО, що підт римує гарант ійні зобов’язання виробника
(імпорт ера/офіційного дилера) заст рахованого ТЗ т а яка письмово погоджена зі Ст раховиком, для здійснення відновлювального ремонт у ТЗ.
У випадку, якщо варт іст ь відновлювального ремонт у перевищит ь зазначені вище суми, ст рахове відшкодування сплачуєт ься у межах цих сум, з урахуванням інших умов
Договору.
9.8.1. При наст анні ст рахового випадку за ризиком «ДТП» на т ерит орії України, в результ ат і якого прогнозований розмір збит ків складає не більше 50 000 грн. т а за
умови наявност і учасників події - т рет іх осіб, але за обов’язкової умови відсут ност і т равмованих осіб т а за обов`язкової умови, що ТЗ всіх учасників ДТП є забезпеченими
(т обт о всі учасники ДТП мают ь діючі внут рішні Поліси обов`язкового ст рахування цивільно-правової відповідальност і власників наземних т ранспорт них засобів),
Ст рахувальник може не надават и Ст раховику довідки з поліції. В цьому випадку Ст рахувальник зобов’язаний негайно, прот ягом 1 (однієї) години, але не залишаючи місце
події, повідомит и Ст раховика за т елефоном 0-800-502-300 (цілодобово) про обст авини події, що ст алася, т а в подальшому діят и відповідно до інст рукцій Ст раховика, а
т акож обов’язково заповнит и т а підписат и з учасниками - т рет іми особами «Повідомлення про дорожньо-т ранспорт ну пригоду» зразка, вст ановленого Мот орним
(т ранспорт ним) Бюро України, зат вердженого рішенням Президії МТСБУ від 21.07.2011 р. №272/2011 із змінами, зат вердженими Прот околом Президії МТСБУ від 08.09.2011
р. №280/2011, в якому слід заповнит и належним чином всі без виключення пункт и т а скласт и схему ДТП, або надіслат и на інформаційну сист ему МТСБУ «Елект ронний
європрот окол» у відповідност і до рішення Президії МТСБУ від 13.07.17 № 403/2017. Відсут ніст ь належним чином заповненого т а засвідченого підписами учасників ДТП
«Повідомлення про дорожньо-т ранспорт ну пригоду» зразка, вст ановленого Мот орним (т ранспорт ним) Бюро України, зат вердженого рішенням Президії МТСБУ від
21.07.2011 р. №272/2011 із змінами, зат вердженими Прот околом Президії МТСБУ від 08.09.2011 р. №280/2011, або відсут ніст ь у Ст раховика надісланого через
інформаційну сист ему МТСБУ «Елект ронного європрот околу» є підст авою для відмови у виплат і ст рахового відшкодування.
Якщо хоча б один з учасників пригоди не має при собі діючого внут рішнього договору обов`язкового ст рахування цивільно-правової відповідальност і власників наземних
т ранспорт них засобів, Ст рахувальник для от римання ст рахового відшкодування зобов`язаний, після повідомлення Ст раховика про ДТП, викликат и на місце ДТП
предст авників поліції.
У випадку, якщо розмір збит ку перевищит ь 50 000 грн., т а Ст рахувальник не надаст ь довідку з поліції, ст рахове відшкодування сплачуєт ься у межах 50 000 грн., з
урахуванням інших умов Договору.
9.9. В разі виплат и ст рахового відшкодування шляхом перерахування кошт ів на рахунок Ст рахувальника або виплат и не на СТО, що є плат ником ПДВ, з суми ст рахового
відшкодування вираховуєт ься ПДВ на варт іст ь запасних част ин.
9.10. У разі пошкодження ДО, розмір ст рахового відшкодування визначаєт ься як варт іст ь його ремонт у або заміни (якщо пошкоджене ДО не підлягає ремонт у), але не
більше ст рахової суми по ДО, визначеної в п.6 част ини А Договору, за умови документ ального підт вердження його варт ост і.
9.11. У разі, якщо Ст рахувальник при укладанні Договору обере опцію «фізичний знос не вираховуєт ься», т о розрахунок виплат и ст рахового відшкодування буде
проводит ися без вирахування коефіцієнт у фізичного зносу на запасні част ини.
9.12. У разі, якщо Ст рахувальник при укладанні Договору обере опцію «фізичний знос вираховуєт ься», т о розрахунок виплат и ст рахового відшкодування буде проводит ися
з вирахуванням коефіцієнт у фізичного зносу на запасні част ини відповідно до формул:
Ез=1-С/Цн,
де
С - варт іст ь ТЗ на момент наст ання ст рахової події.
Цн - варт іст ь нового аналогічного ТЗ на момент наст ання ст рахової події.
Сврз = Ср + См + Сс х (1- Ез),
де
Ср - варт іст ь робіт
См - варт іст ь мат еріалів
Сс - варт іст ь запасних част ин
9.13. В разі незаконного заволодіння ТЗ, Ст раховик проводит ь виплат у ст рахового відшкодування у розмірі ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ на момент наст ання ст рахового
випадку, з вирахуванням вст ановленої франшизи т а ст рахових плат ежів (за умов, викладених у п. 9.24. част ини Б Договору).
9.14. За факт ом незаконного заволодіння ТЗ ст рахове відшкодування виплачуєт ься наст упним чином:
9.14.1. 30% (т ридцят ь відсот ків) ст рахового відшкодування виплачуєт ься після надання підт вердження внесення відповідних відомост ей до Єдиного реєст ру досудових
розслідувань т а почат ок розслідування;
9.14.2. Ост ат очна сума виплачуєт ься по закінченню досудового розслідування, але не пізніше ніж через 90 днів з дат и надання підт вердження внесення відповідних
відомост ей до Єдиного реєст ру досудових розслідувань т а почат ку розслідування, т а надання Ст раховику всіх необхідних документ ів, в т ому числі – копій мат еріалів, які
безпосередньо ст осуют ься вчиненого кримінального правопорушення. При цьому, перед от риманням ст рахового відшкодування (його першої част ини) Ст рахувальник
зобов`язаний передат и Ст раховику реєст раційний документ на ТЗ і повний комплект ключів від ТЗ. Неможливіст ь виконання цієї умови має бут и письмово пояснена
Ст рахувальником в заяві на виплат у ст рахового відшкодування т а підт верджена документ ально.
9.15. Безпосередньо перед от риманням ост ат очного ст рахового відшкодування Ст рахувальник зобов`язаний укласт и із Ст раховиком угоду з відкладальною умовою (якщо
ТЗ буде знайдено) про обов’язок здійснит и всі необхідні дії щодо передачі йому права власност і на вт рачений ТЗ т а вжит и інших заходів, спрямованих на виконання
т акого обов’язку, в т ому числі: видат и довіреніст ь Ст раховику або зазначеній Ст раховиком особі на право розпорядження ТЗ, включаючи право знят т я ТЗ з обліку в
порядку, визначеному законодавст вом України. При цьому Ст раховик має право відмовит ися від прийнят т я вказаних прав власност і на ТЗ. У випадку, якщо т ака передача
права власност і на ТЗ вимагає згоди Вигодонабувача, от римання т акої згоди, в т ому числі шляхом підписання договору, є обов’язком Ст рахувальника.
9.16. У випадку, якщо Ст рахувальнику було повернено ТЗ, яким незаконно заволоділи, він зобов'язаний не пізніше одного місяця повернут и Ст раховику от римане ст рахове
відшкодування або передат и Ст раховику за його згодою цей ТЗ.
9.17. Ст рахувальник, який одержав від т рет іх осіб повне відшкодування збит ків, завданих внаслідок наст ання ст рахового випадку, вт рачає право на одержання
ст рахового відшкодування від Ст раховика. У разі, якщо збит ки відшкодовано част ково, ст рахове відшкодування виплачуєт ься Ст раховиком з вирахуванням суми, що
одержана Ст рахувальником від т рет іх осіб.
9.18. В разі повної конст рукт ивної загибелі ТЗ т а/або ДО (коли варт іст ь відновлювального ремонт у перевищує 70% ринкової (дійсної) варт ост і на момент наст ання
ст рахового випадку) Ст раховик проводит ь виплат у ст рахового відшкодування:
9.18.1. у випадку, якщо ст рахова сума ТЗ т а/або ДО дорівнює ринковій (дійсній) варт ост і ТЗ т а/або ДО на дат у укладання Договору: у розмірі ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ
т а/або ДО на момент наст ання ст рахового випадку, з вирахуванням вст ановленої франшизи, залишкової варт ост і ТЗ т а ст рахових плат ежів (за умов, викладених у п. 9.24.
част ини Б Договору).. При цьому ТЗ залишаєт ься у власност і Ст рахувальника;
9.18.2. у випадку, якщо ст рахова сума ТЗ т а/або ДО менше ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ т а/або ДО на дат у укладання Договору (пропорційне ст рахування): ст рахове
відшкодування розраховуєт ься за наст упною формулою: СВ = (РВ - ЗВ) * Кпр - франшиза - НСП, де: СВ - ст рахове відшкодування, яке підлягає виплат і Ст рахувальнику
(Вигодонабувачу) згідно умов Договору; РВ - ринкова (дійсна) варт іст ь ТЗ на дат у наст ання ст рахового випадку; ЗВ - залишкова варт іст ь ТЗ після наст ання ст рахового
випадку, яку розраховано згідно п. 9.19. част ини Б Договору; Кпр - коефіцієнт пропорційност і ст рахування, який визначаєт ься як співвідношення ст рахової суми до
ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ на дат у наст ання ст рахового випадку; НСП - несплачені ст рахові плат ежі за періоди ст рахування, що залишилися до кінця ст рахового року,
в якому ст ався ст раховий випадок (за умов, викладених у п. 9.24. част ини Б Договору). При цьому ТЗ залишаєт ься у власност і Ст рахувальника;
9.18.3. у випадку, якщо ст рахова сума ТЗ т а/або ДО більше ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ т а/або ДО на дат у укладання Договору: у розмірі ринкової (дійсної) варт ост і ТЗ
т а/або ДО на момент наст ання ст рахового випадку, з вирахуванням вст ановленої франшизи, залишкової варт ост і ТЗ т а ст рахових плат ежів (за умов, викладених у п. 9.24.
част ини Б Договору). При цьому ТЗ залишаєт ься у власност і Ст рахувальника.
9.19. Залишкова варт іст ь ТЗ визначаєт ься на вибір Ст раховика шляхом вивчення попит у т а пропозицій на ринку щодо т аких залишків, що документ ально підт верджуєт ься
(зокрема, але не обмежуючись: он-лайн (Інт ернет ) аукціоном з продажу авт омобілів) або шляхом експерт ної оцінки. При цьому Ст раховик має пріорит ет не право оцінки
варт ост і залишків заст рахованого ТЗ, пошкодженого внаслідок ст рахового випадку, шляхом вист авлення відповідної пропозиції щодо продажу ТЗ на он-лайн аукціоні т а
будь-яким іншим шляхом, що не суперечит ь законодавст ву України. У разі незгоди Ст рахувальника, Вигодонабувача або інших зацікавлених ст орін із рішенням Ст раховика,
Ст раховик здійснює виплат у ст рахового відшкодування із розрахунку на дані, зафіксовані найбільш вигідною пропозицією он-лайн аукціону. З дат и прийнят т я рішення про
оголошення ТЗ до он-лайн аукціону Ст раховик прот ягом 7 (семи) робочих днів приймає т а досліджує пропозиції пот енційних покупців т а, ґрунт уючись на найбільш вигідній
пропозиції, здійснює розрахунок ст рахового відшкодування.
9.20. Оцінка варт ост і ремонт у ТЗ здійснюєт ься з урахуванням цін на послуги і запасні част ини, що вст ановлені в Україні на дат у наст ання ст рахового випадку.
9.21. Виплат а ст рахового відшкодування здійснюєт ься в безгот івковій формі.
9.22. Днем виплат и ст рахового відшкодування вважаєт ься дат а списання кошт ів з пот очного рахунку Ст раховика.
9.23. Якщо Договором передбачено періоди ст рахування т риваліст ю менше року, т а на момент виплат и ст рахового відшкодування ст раховий плат іж оплачено не за всі
періоди ст рахування ст рахового року, в якому ст ався ст раховий випадок, ст рахове відшкодування виплачуєт ься за умови, що Ст рахувальник до виплат и ст рахового
відшкодування сплачує ст рахові плат ежі за всі неоплачені періоди ст рахування ст рахового року, в якому ст ався ст раховий випадок (незалежно від т ого, чи наст ав ст рок
сплат и т аких плат ежів).
9.24. У випадку, передбаченому п. 9.23. част ини Б Договору, Ст раховик за заявою Ст рахувальника може зменшит и розмір ст рахового відшкодування на суму несплачених
ст рахових плат ежів за всі періоди ст рахування ст рахового року, в якому ст ався ст раховий випадок (незалежно від т ого, чи наст ав ст рок сплат и т аких плат ежів).
9.25. Після перерахування ст рахового відшкодування за реквізит ами, вказаними Ст рахувальником письмово в заяві на виплат у ст рахового відшкодування, Ст рахувальник
не може змінюват и одержувача ст рахового відшкодування. Виплачене ст рахове відшкодування не підлягає поверненню Ст раховику т а повт орному перерахуванню

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ
10.1. При наст анні події, що згідно з Договором має ознаки ст рахового випадку, Ст рахувальник зобов’язаний:
10.1.1. Вжит и у межах розумної доцільност і всіх можливих заходів щодо рят ування ТЗ, негайно, з місця події, але не пізніше двох годин з момент у, коли Ст рахувальникові
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ст ало відомо про наст ання події, повідомит и правоохоронні чи інші компет ент ні органи держави, на т ерит орії якої ст алася подія, т а діят и у відповідност і до вимог
законодавст ва т а Правил дорожнього руху; дочекат ися реєст рації факт у наст ання події й одержат и від компет ент них органів документ и, що підт верджуют ь
факт , час і обст авини наст ання т акої події. До прибут т я предст авників компет ент них органів не переміщуват и заст рахований ТЗ, не змінюват и карт ину події, за
винят ком дій, пов’язаних з рят уванням людей, майна або запобіганням надзвичайним сит уаціям;

10.1.1.1. при наст анні події на т ерит орії України, Ст рахувальник має право не повідомлят и про подію правоохоронні чи інші компет ент ні органи у передбачених
законодавст вом України випадках, згідно з умовами п.9.8. част ини Б Договору. У всіх інших випадках т а у випадку наст ання події за межами України Ст рахувальник
зобов’язаний повідомит и про подію зазначені органи;
10.1.2. Негайно, з місця події, але не пізніше двох годин з момент у, коли Ст рахувальникові ст ало відомо про наст ання події, повідомит и про т аку подію Ст раховика:
10.1.2.1. за т ел: 0-800-502-300 (цілодобово), у випадку наст ання події на т ерит орії України;
10.1.2.2. за т ел: +38 (044) 594-87-00 (цілодобово), у випадку наст ання події за межами України. Зробит и дет альні фот ографії місця події, пошкоджень ТЗ т а
направит и їх на елект ронну пошт у Ст раховика (dc@express-group.com.ua), для визначення Ст раховиком необхідност і здійснення ремонт у в країні, де ст ався ст раховий
випадок;
10.1.3. Виконуват и всі вказівки Ст раховика щодо подальших дій;
10.1.4. Письмово повідомит и Ст раховика про наст ання події, із зазначенням обст авин події, характ еру і розміру збит ків:
10.1.4.1. у випадку наст ання події на т ерит орії України - прот ягом 3 (т рьох) робочих днів (включно) з дат и її наст ання;
10.1.4.2. у випадку наст ання події за межами України - прот ягом 3 (т рьох) робочих днів (включно) з дат и повернення в Україну.
10.1.5. Якщо Ст рахувальник або особа, якій довірено керування ТЗ, з поважних причин не мали можливост і виконат и дії, зазначені п.п.10.1.1.-10.1.4. част ини Б Договору
(госпіт алізація з місця події, от римання т равм т ощо), вони повинні довест и це т а підт вердит и документ ально;
10.1.6. У разі наст ання ст рахового випадку за межами України т а необхідност і здійснення ремонт у пошкодженого ТЗ в країні, де ст ався ст раховий випадок, звернут ися на
СТО, що підт римує гарант ійні зобов’язання виробника заст рахованого ТЗ.
10.1.7. Надат и документ и, передбачені розділом 11 част ини Б Договору, відповідно до характ еру події;
10.1.8. Зберегт и пошкоджений ТЗ у т ому вигляді, в якому він опинився після наст ання події, що в подальшому може бут и визнана ст раховим випадком, до його огляду
Ст раховиком, т а не починат и ремонт ТЗ без письмової згоди на це Ст раховика. Зміна характ еру т а ст упеню от риманих заст рахованим ТЗ пошкоджень допускаєт ься
т ільки в т ому випадку, коли це було необхідно з т очки зору безпеки т а/або для спасіння людей, підт верджених документ ально Ст рахувальником;
10.1.9. Надат и ТЗ т а забезпечит и належні умови для проведення огляду, складання акт у огляду ТЗ після пошкодження т а/або експерт ного дослідження пошкодженого ТЗ
т а/або ДО. Належними умовами вважают ься: світ лий час доби або належним чином освіт лене приміщення, незабруднений ТЗ, участ ь предст авника Ст рахувальника у
огляді пошкодженого ТЗ;
10.1.10. У разі виявлення під час проведення ремонт но-відновлюваних робіт прихованих пошкоджень, призупинит и т акі робот и до огляду ТЗ предст авником Ст раховика.
Ненадання ТЗ Ст раховикові для огляду прихованих пошкоджень є підст авою для відмови в оплат і варт ост і відновлення, заміни т аких пошкоджень;
10.1.11. Здійснит и всі можливі заходи щодо зменшення шкоди, заподіяної заст рахованому ТЗ т а/або ДО внаслідок події;
10.1.12. Надат и Ст раховику можливіст ь провест и розслідування причин т а розміру збит ків, взят и участ ь в заходах щодо зменшення збит ку т а рят уванню заст рахованого
ТЗ. Погодит и із Ст раховиком вибір підприємст ва, на якому буде здійснюват ися відновлюваний ремонт пошкодженого заст рахованого ТЗ, а т акож калькуляцію на ремонт
заст рахованого ТЗ, складену цим підприємст вом;
10.1.13. За вимогою Ст раховика надат и йому в письмовій формі всю інформацію, яка знаходит ься в розпорядженні Ст рахувальника т а необхідна для визначення причин т а
розміру завданих в результ ат і події збит ків.
10.1.14. Повідомит и Ст раховика про т рет іх осіб, винних у завданні збит ків. Ст рахувальник не повинен відмовлят ися від права вимоги до т рет іх осіб, винних у завданні
збит ків, і не повинен ст ворюват и передумов, через які здійснення пред’явленого Ст раховиком права вимоги до винних т рет іх осіб ст ане неможливим.
10.2. Надання Ст рахувальнику у зв’язку з наст анням події, що має ознаки ст рахового випадку, інст рукцій з боку Ст раховика або його предст авника, зазначених у п. 10.1.
част ини Б Договору, а т акож вжит т я ост анніми заходів щодо запобігання т а зменшення розміру збит ку, не є підст авою для визнання цієї події ст раховим випадком.

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ
11.1. Залежно від характ еру т а обст авин ст рахового випадку, наст ання ст рахового випадку т а розмір збит ків має бут и підт верджено наст упними документ ами, які
надают ься Ст рахувальником:
11.1.1. У разі пошкодження ТЗ внаслідок ДТП:

довідка, що видаєт ься підрозділами Національної поліції на окрему вимогу і міст ит ь більш дет альну інформацію щодо обст авин ДТП, зокрема відомост і про всіх
її учасників, наявност і або відсут ност і у них ст ану сп’яніння т а попередні висновки про т е, внаслідок порушення яких пункт ів ПДР т а ким саме з учасників ДТП
вона ст алась або довідка відповідного компет ент ного органу іншої держави (при наст анні ДТП поза межами т ерит орії України);
схема місця ДТП, підписана учасниками ДТП т а поліцейським;
пост анова у справах про адмініст рат ивні правопорушення (якщо мат еріали були направлені на розгляд до суду);
на окрему вимогу Ст раховика – копії інших адмініст рат ивних мат еріалів, складених працівниками Національної поліції за факт ом ДТП (прот окол про
адмініст рат ивне правопорушення, пояснення учасників ДТП, прот окол медичного обст еження водіїв т ощо);

11.1.2. У разі пошкодження ТЗ внаслідок пожежі, вибуху, падіння літ альних апарат ів або їх част ин, дерев, інших предмет ів, т іл космічного походження або внаслідок
ст ихійного лиха:

довідки з органів пожежної охорони, рят увальної чи сейсмологічної служб, гідромет еослужби, правоохоронних органів щодо події, внаслідок якої було
пошкоджено чи вт рачено предмет Договору. У разі, якщо з довідки буде вст ановлено, що подія, внаслідок якої було пошкоджено чи вт рачено предмет
Договору, ст алася з вини т рет іх осіб, Ст рахувальником мают ь бут и надані документ и, передбачені п.11.1.3. част ини Б Договору;

11.1.3. У разі пошкодження ТЗ внаслідок ПДТО:

копія заяви у органи Мініст ерст ва внут рішніх справ з відміт кою про реєст рацію т акої заяви;
довідка слідчого про внесення відповідних відомост ей до Єдиного реєст ру досудових розслідувань т а почат ок розслідування або копія вит ягу з Реєст ру;

11.1.4. При незаконному заволодінні ТЗ:

довідка слідчого про внесення відповідних відомост ей до Єдиного реєст ру досудових розслідувань т а почат ок розслідування або копія вит ягу з Реєст ру за
ознаками відповідного злочину (правопорушення), передбаченого законом України про кримінальну відповідальніст ь;
за наявност і - належним чином завірена копія пост анови про закрит т я кримінального провадження або рішення (вироку) суду;

11.1.5. В усіх випадках:

заява-повідомлення про наст ання події, що має ознаки ст рахового випадку, за формою, вст ановленою Ст раховиком, оформлену належним чином;
договір ст рахування (оригінал);
пояснення Ст рахувальника або іншої особи, допущеної до керування ТЗ під час наст ання події, із зазначенням обст авин, причин т а наслідків т акої події;
копія свідоцт ва про реєст рацію ТЗ, копія посвідчення водія (особи, що керувала ТЗ на момент наст ання події);
для фізичних осіб: копія паспорт а, копія довідки про присвоєння ідент ифікаційного номера (реєст раційний номер облікової карт ки плат ника подат ків);
для юридичних осіб: копія документ а, що відповідно до законодавст ва України надає особі право керуват и ТЗ, якщо надання т акого документ а передбачено
внут рішніми правилами (положеннями) юридичної особи;
документ и, що підт верджуют ь законні підст ави водія керуват и (розпоряджат ись) заст рахованим ТЗ;
після проведення ремонт у заст рахованого ТЗ - акт виконаних робіт т а оригінали розрахункових документ ів (квит анції, фіскальні чеки, квит анції до
прибут кових касових ордерів т ощо), що підт верджуют ь проведення відновлювального ремонт у заст рахованого ТЗ, оплат и за т акий ремонт , в т ому числі і
сплат у подат ку на додану варт іст ь (в разі виплат и суми ст рахового відшкодування гот івкою, шляхом безгот івкового розрахунку на рахунок Ст рахувальника чи
Вигодонабувача);
письмову заяву Ст рахувальника про виплат у ст рахового відшкодування (вст ановленої форми), оформлену належним чином;
якщо Ст рахувальник або Вигодонабувач (окрім випадків, коли Вигодонабувачем є банк або будь-який інший кредит ор Ст рахувальника) не є власником
заст рахованого ТЗ, т о для от римання ст рахового відшкодування він повинен пред’явит и Ст раховику належним чином оформлений документ із зазначенням в
ньому права на от римання ст рахового відшкодування;

11.1.6. У разі смерт і Ст рахувальника (фізичної особи):

свідоцт во про смерт ь (завірена копія);
документ и, що підт верджуют ь право особи, яка звернулась до Ст раховика, от римат и ст рахове відшкодування (вит яг зі спадкового реєст ру, копія свідоцт ва
про право на спадщину, копія заповіт у т ощо).

11.2. Інші документ и, які дают ь змогу вст ановит и розмір збит ків, що підлягают ь відшкодуванню, обст авини наст ання ст рахового випадку т а дают ь право Ст раховику на
регресні вимоги до винних осіб.
11.3. Ст раховик має право зменшит и перелік документ ів, визначених у п.п.11.1.1.-11.1.6. част ини Б Договору, при розгляді конкрет них ст рахових випадків.

12. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
12.1. Не визнают ься ст раховим випадком т а не проводит ься виплат а ст рахового відшкодування у випадку вт рат и, знищення або пошкодження ТЗ т а/або ДО, якщо т акі
збит ки ст алися внаслідок або під час:
12.1.1. Події, що відбулася поза місцем дії Договору;
12.1.2. Ст рахової події за ризиками «ПДТО» або «незаконне заволодіння», якщо подія мала місце при порушенні Ст рахувальником умов зберігання ТЗ згідно з обраною під
час укладання Договору опцією «місце зберігання ТЗ»;
12.1.3. Використ ання ТЗ, т ехнічний ст ан якого не відповідає вимогам чинних Правил дорожнього руху (надалі – ПДР), в т .ч. виходу з ладу част ин, дет алей, вузлів, агрегат ів
внаслідок т ехнічної несправност і, конст рукт ивних недоліків, допущених у процесі виробницт ва ТЗ, що підт верджуєт ься документ ально;
12.1.4. Вт рат и експлуат аційних якост ей т а т оварного вигляду ТЗ внаслідок впливу експлуат аційних факт орів (гнит т я, корозії, зносу, ерозії, накипу т а інших механічних т а/
або хімічних процесів мат еріалів, що використ овуют ься у ТЗ, під час його зберігання т а/або експлуат ації), обробки т еплом, вогнем чи іншим т ермічним впливом на ТЗ
(сушіння, зварювання, гаряча обробка т а інше, пошкодження, що ст али наслідком хімічної чист ки, дії низьких т емперат ур, сонячного світ ла, зміни кольору лакофарбового
покрит т я, що спричинена впливом сонячного проміння т а/або пот рапляння на лакофарбове покрит т я паливно-маст ильних мат еріалів, складових дорожнього покрит т я т а
інших мат еріалів);
12.1.5. Пошкодження вогнем, що виник всередині ТЗ внаслідок дії сист еми елект розапалення двигуна внут рішнього згоряння, корот кого замикання в сист емі
елект роживлення, куріння т а інше;
12.1.6. Пожежі або вибуху при навант аженні, розвант аженні, т ранспорт уванні палива, вибухонебезпечних, легкозаймист их речовин, набоїв т а інших предмет ів, крім
випадків т акого т ранспорт ування на передбачених для т аких цілей ТЗ т а за умови письмового погодження зі Ст раховиком;
12.1.7. Пожежі з причин порушення правил т ехніки безпеки т а/або пожежної безпеки при експлуат ації ТЗ;
12.1.8. Пожежі чи самозаймання ТЗ після переобладнання його на газове обладнання чи інший вид палива без письмової згоди на це Ст раховика;
12.1.9. Дії пасажирів, вант ажу, багажу, т варин, пт ахів, що знаходилися т а/або перевозилися у салоні, кузові або в/на багажнику ТЗ;
12.1.10. Буксирування заст рахованого ТЗ іншим т ранспорт ним засобом або буксирування заст рахованим ТЗ іншого т ранспорт ного засобу з порушенням ПДР;
12.1.11. Порушення Ст рахувальником вст ановлених правил перевезення пасажирів т а вант ажу, вага якого перевищує норму, визначену для цього ТЗ т а використ ання ТЗ
не за цільовим призначенням, визначеним заводом-виробником;
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12.1.12. Перевезення ТЗ морським, залізничним т а іншим видом т ранспорт у;
12.1.13. Заволодіння ТЗ іншими особами шляхом обману, шахрайст ва, зловживанням довірою т ощо, включаючи випадки неповернення ТЗ, що був переданий іншій особі на
підст аві відповідного договору, доручення або іншим чином в корист ування, на збереження, для ремонт у, для продажу, в оренду, прокат , лізинг чи з іншою мет ою;
12.1.14. Дій осіб, які були добровільно допущені Ст рахувальником в салон ТЗ, у разі, якщо вони, корист уючись цим, незаконно заволоділи ТЗ;
12.1.15. Збит ки, пов’язані з наст анням ст рахового випадку за ризиком «незаконне заволодіння», якщо в момент незаконного заволодіння ТЗ в салоні залишилися ключі до
сист еми запалення ТЗ або реєст раційний документ на ТЗ, окрім випадку коли викрадення ТЗ разом із реєст раційним документ ом на ТЗ т а/або ключами до сист еми
запалення ТЗ було здійснено шляхом розбою/грабежу, що підт верджуєт ься документ ами відповідних компет ент них органів;
12.1.16. Незаконного заволодіння ТЗ, що знаходит ься в розшуку в базах даних «Угон СНД», «Угон Інт ерпол», «Арешт », а т акож незаконне заволодіння ТЗ, що ввезений в
Україну з порушенням порядку і правил ввозу т ранспорт них засобів;
12.1.17. Руйнування або пошкодження механізмів, обладнання, двигунів в результ ат і їх внут рішніх пошкоджень, що не спричинені зовнішніми факт орами, вибухів, що
відбувают ься під час робочого процесу в двигунах внут рішнього згоряння, попадання у салон заст рахованого ТЗ дощової або т алої води, а т акож попадання рідин у
впускний т рубопровід забору повіт ря, що призвело до гідравлічного удару в циліндрі двигуна (гідроудар), попадання в двигун чи внут рішні порожнини агрегат ів води,
ст оронніх предмет ів т а речовин з будь-яких причин;
12.1.18. Управління ТЗ Ст рахувальником або іншою особою, яка не має посвідчення водія відповідної кат егорії або посвідчення водія даної особи є недійсним, т а/або
особою, яка перебувала у ст ані алкогольного сп'яніння, під впливом наркот ичних чи т оксичних речовин;
12.1.19. Непідкорення владі (вт еча з місця ДТП, переслідування правоохоронними органами, вчинення прост упків т а/або злочинів, крім передбачених чинними ПДР) т а/або
використ ання ТЗ як знаряддя злочину;
12.1.20. Самогубст ва, замаху на самогубст во під час керування або перебування у заст рахованому ТЗ;
12.1.21. Ядерного вибуху т а дії іонізуючого випромінювання;
12.1.22. Війни, вт оргнення, військових дій, інших збройних прот ист оянь, їх наслідків, ст райків, громадських заворушень, бунт у, революції, захоплення влади військовими або
іншого прот иправного захоплення влади, знищення або пошкодження ТЗ за розпорядженням існуючого де-факт о або де-юре уряду або іншої уст анови влади;
12.1.23. Дій мін, бомб, снарядів, інших видів зброї;
12.1.24. Терорист ичних акт ів (в рамках даного Договору ст рахування т ерорист ичний акт означає заст осування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які ст ворюют ь
небезпеку жит т ю чи здоров'ю людини т а/або заподіянню значної майнової шкоди чи наст ання інших т яжких наслідків, якщо т акі дії були вчинені з мет ою порушення
громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікт у, міжнародного ускладнення, або з мет ою впливу на прийнят т я рішень чи вчинення або не
вчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднанням громадян, юридичними особами, або
привернення уваги громадськост і до певних політ ичних, релігійних чи інших поглядів винного (т ерорист а), а т акож загроза вчинення т аких дій). Даним заст ереженням
т акож виключают ься збит ки, пошкодження, видат ки або вит рат и будь-якого характ еру, які безпосередньо або опосередковано спричинені, є наслідком або пов'язані з
будь-якими діями, спрямованими на конт роль, запобігання, придушення, або здійснені у будь-якому зв’язку з т ерорист ичним акт ом або плануванням, підгот овкою чи
замахом на нього;
12.1.25. Конфіскації, реквізиції арешт у за вимогами цивільної чи військової влади (в т ому числі незаконних, невизнаних, самопроголошених органів чи формувань), а т акож
використ ання ТЗ предст авниками органів правопорядку;
12.1.26. Пошкодження ТЗ, за які несе відповідальніст ь пост ачальник, виробник або особа, що виконує ремонт ТЗ в силу закону або за договором;
12.1.27. Наст ання ст рахового випадку за ризиком «ДТП» при використ анні на заст рахованому ТЗ літ ніх покришок (згідно маркування на покришці заводу-виробника) в
період з 20 лист опада по 31 березня, або наявност і невідповідност ей вимогам щодо коліс т а шин, передбачених чинними ПДР;
12.1.28. Руху заст рахованого ТЗ по льодових дорогах, які не є офіційно відкрит ими для руху т ранспорт них засобів;
12.1.29. Участ і у спорт ивних змаганнях, т ест -драйвах, конкурсах, змаганні у швидкост і і підгот овці до них, використ анні ТЗ для навчальної їзди, якщо інше письмово не
погоджено зі Ст раховиком т а Вигодонабувачем;
12.1.30. Арешт у ТЗ правоохоронними, мит ними органами або органами державної фіскальної служби, чи його конфіскації.
12.2. Ст раховик не відшкодовує:
12.2.1. Непрямі збит ки, викликані ст раховим випадком (шт раф, банківське обслуговування, використ ання орендованого т ранспорт ного засобу, проживання у гот елі під
час ремонт у, видат ки на відрядження, упущена вигода, вт рат а прибут ку, прост ій, перерва у виробницт ві, мат еріальні збит ки, пов’язані з закінченням гарант ійного
ст року, моральна шкода, зміни в курсах валют т ощо);
12.2.2. Збит ки, викликані пошкодженням особист ого майна, що перебувало у заст рахованому ТЗ на момент ст рахового випадку;
12.2.3. Збит ки, які ст алися після зміни ст рахового ризику (використ ання ТЗ в якост і т аксі, передання ТЗ в оренду або прокат , зміна власника ТЗ, заміна двигуна/кузова або
перефарбування ТЗ, зміна прот иугінних прист роїв, вт рат а ключів, номерних знаків або реєст раційних документ ів на ТЗ, укладання інших договорів ст рахування ТЗ,
надання можливост і керування ТЗ особі, яка не зазначена в Заяві на ст рахування ТЗ як особа, яка допущена до керування ТЗ т ощо) без попереднього письмового
узгодження зі Ст раховиком т а укладання, за необхідност і, відповідних додат кових угод до цього Договору т а оформлення належним чином документ ів згідно з
законодавст вом;
12.2.4. Збит ки, завдані під час керування ТЗ особою, не зазначеною в Заяві на ст рахування, як т ака, що є допущеною до керування ТЗ;
12.2.5. Збит ки внаслідок розкрадання, пошкодження, знищення комплект у інст румент ів, апт ечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, ст аціонарних сист ем прот и
викрадення, декорат ивного покрит т я, що знаходит ься на підлозі ТЗ (килимового, резинового т а т . ін.), якщо ост анні не входят ь до базової комплекції ТЗ або не були
заст раховані як ДО;
12.2.6. Вит рат и на паливно-маст ильні мат еріали, миючі, фільт руючі мат еріали, заправні т ехнологічні рідини і гази, гальмівні колодки (окрім випадків, коли заміна т аких
рідин, за виключенням палива, передбачена т ехнологією ремонт у ТЗ внаслідок ст рахового випадку);
12.2.7. Вит рат и, пов’язані з відновлювальним ремонт ом т а/або заміною част ин, дет алей ТЗ, які не є результ ат ом наст ання ст рахового випадку;
12.2.8. Варт іст ь складових част ин ТЗ, їх ремонт у або заміни, які не були пошкоджені в результ ат і ст рахового випадку;
12.2.9. Збит ок, пов'язаний з пошкодженням (знищенням, викраденням) авт ошин, колісних дисків, ковпаків, щіт ок склоочисників, емблем т а логот ипів ТЗ, брудозахисних
бризковиків, т ент у, якщо інші дет алі ТЗ не пошкоджено внаслідок т ієї самої події, а т акож крадіжки інст румент ів т а коліс, що входят ь у комплект ніст ь ТЗ;
12.2.10. Збит ок, пов'язаний з крадіжкою чи пошкодженням реєст раційного знаку ТЗ;
12.2.11. Збит ки, що виникли в результ ат і пошкодження ТЗ, при спробі незаконного заволодіння ним, якщо ризик «незаконне заволодіння» не є заст рахованим згідно з
умовами част ини А Договору;
12.2.12. Варт іст ь ремонт у т а т ехнічного обслуговування ТЗ, що не викликаний наст анням ст рахового випадку;
12.2.13. Варт іст ь художнього оформлення ТЗ, здійсненого з мет ою надання йому індивідуальних особливост ей (зовнішній т юнинг), а т акож варт іст ь будь-якого іншого ДО,
що не було заявлене на ст рахування за даним Договором;
12.2.14. Варт іст ь замінених дет алей при можливост і їх ремонт у відповідно до Мет одики т оварознавчої експерт изи т а оцінки колісних т ранспорт них засобів №142/5/2092
від 24.11.2003 р. (далі – Мет одика);
12.2.15. Збит ки Ст рахувальника, пов’язані зі зміною замків, прот иугінних т а сигнальних прист роїв, які зазнав Ст рахувальник в результ ат і крадіжки або вт рат и ключів;
12.2.16. Збит ки в результ ат і пошкодження салону т а борт ового комп’ют еру, передньої панелі (консоль) заст рахованого ТЗ внаслідок попадання на них води або інших
рідин, як із зовнішніх джерел, т ак і занесених т рет іми особами, які знаходились у салоні даного ТЗ;
12.2.17. Збит ки, що виникли в районі проведення ант ит ерорист ичної операції (АТО), а т акож збит ки, що виникли поза районом АТО, однак прямо чи опосередковано
пов’язані з її проведенням.
12.2.18. Не зважаючи на будь-які інші умови т а обст авини, Ст раховик не несе жодної відповідальност і за будь-який збит ок, що відбувся, спричинився або збільшився у будьякій зоні бойових дій т а військових конфлікт ів, у будь-якому районі проведення ант ит ерорист ичної операції т а/або під час здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і ст римування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій т а Луганській област ях, у межах будь-якої з незаконно окупованих т а/або
відчуджених т ерит орій, а т акож у адмініст рат ивних межах Донецької, Луганської област ей т а Авт ономної Республіки Крим.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Підст авою для відмови Ст раховика у виплат і ст рахового відшкодування є:
13.1.1. Порушення (невиконання або неналежне виконання) Ст рахувальником або особою, допущеною до керування ТЗ, умов Договору;
13.1.2. Навмисні дії Ст рахувальника або осіб, допущених до керування ТЗ, спрямовані на наст ання ст рахового випадку. Зазначена норма не поширюєт ься на дії, пов'язані з
виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в ст ані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захист у майна, жит т я, здоров'я, чест і, гідност і т а
ділової репут ації. Кваліфікація дій Ст рахувальника або осіб, допущених до керування ТЗ, вст ановлюєт ься відповідно до законодавст ва України;
13.1.3. Вчинення Ст рахувальником або особою, допущеною до керування ТЗ, умисного злочину, що призвів до ст рахового випадку;
13.1.4. Подання Ст рахувальником або особою, допущеною до керування ТЗ, свідомо неправдивих відомост ей про предмет Договору або про факт т а обст авини наст ання
ст рахового випадку;
13.1.5. Несвоєчасне повідомлення Ст раховика т а/або відповідні компет ент ні органи про наст ання ст рахового випадку без поважних на це причин або ст ворення
перешкод Ст раховику у визначенні обст авин, характ еру т а розміру збит ків;
13.1.6. Залишення Ст рахувальником або особою, яка на законних підст авах експлуат ує ТЗ, після наст ання ст рахового випадку місця ДТП до прибут т я працівників поліції,
або ухилення від проведення в уст ановленому порядку медичного огляду на вимогу працівників поліції для визначення ст ану алкогольного сп’яніння, впливу наркот ичних чи
т оксичних речовин т а/або вживання алкогольних напоїв, наркот ичних чи т оксичних речовин після наст ання ДТП до закінчення процедури оформлення ДТП;
13.1.7. Ненадання Ст рахувальником всіх необхідних документ ів, які підт верджуют ь наст ання ст рахового випадку т а розмір збит ку, а т акож ненадання Ст рахувальником
документ ів, які необхідні для прийнят т я рішення щодо виплат и ст рахового відшкодування, подання документ ів, оформлених з порушеннями дійсних норм (відсут ні номери,
печат ки чи дат и, наявніст ь виправлень, в разі заст осування п. 9.8. Договору – подання документ ів, оформлених неналежним чином, зокрема т аких, що міст ят ь
недост овірну інформацію про іншого учасника, його Поліс ОСЦПВВНТЗ), чи подання документ ів, які міст ят ь недост овірну інформацію щодо ст року, причин т а обст авин
ст рахового випадку т а розміру збит ку;
13.1.8. Здійснення (почат ок здійснення) Ст рахувальником відновлювального ремонт у пошкодженого ТЗ або реалізація ТЗ (його част ин) без письмової згоди Ст раховика до
прийнят т я рішення про виплат у ст рахового відшкодування;
13.1.9. Ненадання довідки компет ент них органів, що підт верджує факт пошкодження авт омобільного скла т а/або лакофарбового покрит т я, які ст алися не вперше
прот ягом дії Договору, якщо Ст раховиком раніше вже було відшкодовано вказані збит ки без довідки компет ент них органів; }
13.1.10. Незабезпечення Ст рахувальником ТЗ механічними т а/або елект ронними прот иугінними засобами, окрім випадку укладання Договору з заст осуванням опції
«ст рахування без вст ановленого прот иугінного прист рою»;
13.1.11. Якщо Ст рахувальник умисно не вживав необхідних т а дост упних заходів з мет ою зменшення розміру заподіяної шкоди;
13.1.12. От римання Ст рахувальником або особою, допущеною до керування ТЗ, повного або част кового відшкодування збит ків від особи, винної у їх заподіянні, інших осіб;
13.1.13. Виявлення факт у т ого, що обсяг т а характ ер пошкоджень заст рахованого ТЗ не відповідают ь причинам т а обст авинам ст рахового випадку;
13.1.14. Пошкодження ТЗ в результ ат і невжит т я Ст рахувальником заходів щодо попередження самовільного руху ТЗ;
13.1.15. Наявніст ь у Ст раховика обґрунт ованої інформації щодо використ ання ТЗ для перевезення пасажирів за плат у т а/або наявніст ь зовнішніх ознак, що свідчат ь про
використ ання ТЗ для перевезення пасажирів за плат у (шашки для т аксі, лічильник кіломет ражу за плат у т ощо), якщо Ст рахувальником при укладанні Договору
ст рахування не обрано додат кову опцію «ст рахування т аксі»;
13.1.16. Грубі порушення чинних ПДР водієм заст рахованого ТЗ, що призвели до ст рахової події, а саме:

проїзд на заборонений сигнал світ лофора або жест регулювальника;
виїзд на зуст річну смугу руху з перет ином подвійної осьової лінії (лінія 1.3 згідно з ДСТУ 2587-94);
перет ин дороги, на якій т ранспорт ні пот оки розділені подвійною осьовою лінією (лінія 1.3 згідно з ДСТУ 2587-94);
перевищення швидкост і руху ТЗ більш ніж на 30 км/год. від вст ановленої Правилами дорожнього руху;
порушення правил проїзду залізничних переїздів;
Ст раховик ________________
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Ст рахувальник ________________

13.1.17. Пошкодження ТЗ за обст авин, що відносят ься до виключень зі ст рахових випадків;
13.1.18. Відмова Ст рахувальника (Вигодонабувача) від свого права вимоги до особи, відповідальної за завдані збит ки, що були відшкодовані Ст раховиком за умовами
Договору, або неможливіст ь здійснення цього права з вини Ст рахувальника (Вигодонабувача);
13.1.19. Інші випадки, передбачені Правилами т а законодавст вом України.

14. ПЕРЕХІД ДО СТРАХОВИКА ПРАВ СТРАХУВАЛЬНИКА ЩОДО ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ
14.1. Після виплат и ст рахового відшкодування до Ст раховика в межах факт ичних зат рат переходит ь право вимоги, яке Ст рахувальник або інша особа, що одержала
ст рахове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збит ок. Ст рахувальник до виплат и ст рахового відшкодування зобов’язаний передат и Ст раховику
належним чином завірені копії всіх документ ів, які є в нього в наявност і т а необхідні для здійснення права вимоги до особи, винної у заподіянні збит ку, а після виплат и
ст рахового відшкодування – надат и Ст раховику оригінали цих документ ів.
14.2. Ст раховик має право відст рочит и виплат у ст рахового відшкодування при наст анні ст рахового випадку за ризиком «ДТП» у разі наявност і інших учасників ДТП, винних
у заподіянні збит ку, до от римання від Ст рахувальника інформації про цих осіб, дост ат ньої для пред’явлення їм права вимоги боргу (прізвище, ім’я, по-бат ькові, дат а
народження, місце проживання т а реєст рації – для фізичної особи; найменування т а місце реєст рації для - юридичної особи; т елефон; наявніст ь/відсут ніст ь договору
обов’язкового або добровільного ст рахування цивільно-правової відповідальност і власників наземних т ранспорт них засобів т а найменування ст рахової компанії).
14.3. Якщо Ст рахувальник відмовився від свого права вимоги до особи, винної у заподіянні збит ку за ст раховим випадком, або здійснення цього права ст ане неможливим з
вини Ст рахувальника, т о Ст раховик звільняєт ься від виплат и ст рахового відшкодування повніст ю або у відповідній част ці і має право вимагат и повернення виплаченої
суми ст рахового відшкодування, а Ст рахувальник в т акому випадку повинен повернут и сплачене ст рахове відшкодування прот ягом 10 (десят и) банківських днів з момент у
направлення Ст раховиком відповідної письмової вимоги.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Суперечки і розбіжност і, що виникают ь під час дії цього Договору, вирішуют ься Ст оронами шляхом переговорів.
15.2. Пит ання, по яких Ст орони не дійшли згоди під час переговорів, розглядают ься в порядку, вст ановленому законодавст вом України.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
16.1. Договір укладено по одному примірнику для кожної Ст орони. Всі примірники мают ь однакову юридичну силу.
16.2. Ст раховик, Ст рахувальник заявляют ь т а гарант уют ь, що їхні предст авники, які підписали Договір, належним чином уповноважені, т а документ и, що підт верджуют ь
їхні повноваження, належним чином видані, т а на момент підписання Договору не були змінені т а/або відкликані.
16.3. Повідомлення і заяви Ст орін або довіреної особи Ст рахувальника, Водіїв, Вигодонабувача, пов’язані з цим Договором, повинні здійснюват ися у письмовому вигляді.
16.4. Ст рахувальник зобов’язаний повідомит и Ст раховика т а Вигодонабувача про зміну адреси місця проживання або свого місцеперебування. У прот илежному випадку
заяви Ст раховика, надіслані на ост анню відому Ст раховику адресу Ст рахувальника або Вигодонабувача, вважают ься врученими належним чином.
16.5. На підст аві Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року № 2297-VI, Ст рахувальник надає свою безст рокову згоду Ст раховику на обробку т а
використ ання його персональних даних, зазначених у цьому Договорі, т а будь-яких інших документ ах, що надают ься або будут ь от римані для укладання, зміни, розірвання
або виконання Договору, в т ому числі паспорт них даних, ідент ифікаційного номеру, даних щодо місця робот и, місця проживання, місця реєст рації, номери засобів зв’язку,
адреси елект ронної пошт и, реквізит и банківського рахунку, інших даних, які надают ься Ст рахувальником добровільно з мет ою реалізації мет и обробки. Мет ою обробки т а
використ ання персональних даних Ст рахувальника є: забезпечення укладання, зміни, розірвання або виконання Договору, реалізації інших відносин у сфері ст рахування,
адмініст рат ивно-правових відносин, подат кових відносин, відносин у сфері бухгалт ерського обліку, відносин у сфері обліку т а звіт ност і.
16.6. Одночасно, підписуючи даний Договір, Ст рахувальник дає згоду на от римання ним звернень (повідомлень, звіт ів, запит ів т ощо) від Ст раховика засобами SMS –
розсилок, пошт ового зв’язку, елект ронною пошт ою, т елефоном т а/або факсимільним зв’язком.
16.7. У випадку зміни будь-якої адреси, чи номеру т елефону, Ст рахувальник зобов’язуєт ься прот ягом 10 (десят и) робочих днів повідомит и Ст раховика.
16.8. Підписавши даний Договір, Ст рахувальник підт верджує, що повідомлений у письмовій формі про включення його даних до бази персональних даних, про його права,
визначені Законом «Про захист персональних даних», мет у збору і обробки даних т а осіб, яким передают ься його персональні дані.
16.9. Згода Ст рахувальника на обробку його персональних даних, надана ним шляхом підписання даного Договору, не вимагає здійснення письмових повідомлень про
зміну чи знищення персональних даних або обмеження дост упу до них, передачу персональних даних т рет ім особам.
Ця згода діє прот ягом невизначеного т ерміну т а не припиняєт ься з закінченням дії цього Договору. Пред’явлення вмот ивованої вимоги щодо зміни або знищення
персональних даних Ст рахувальника можливе, якщо ці дані обробляют ься незаконно чи є недост овірними.
1610. Підписанням даного Договору Ст рахувальник підт верджує т е, що йому до укладення цього Договору Ст раховиком було додат ково надано інформацію, передбачену
част иною 2 ст ат т і 12 Закону України «Про фінансові послуги т а державне регулювання ринків фінансових послуг» відповідно до вимог законодавст ва України.

СТРАХУВАЛЬНИК
СТРАХОВИК
ТДВ "Експрес Страхування"
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2
Р/р 265073011592 в АТ «ОЩАДБАНК»
МФО 300465, ЄДРПОУ 36086124
в особі ТОВ "Авт осаміт на Ст оличному"
м.Київ, вул.Ст оличне шосе,90
ЄДРПОУ 36203667

Директ ор Пуст овойт енко С. В.
член Дирекції – головний бухгалт ер
Ковт ун Ю.В.

З Правилами ознайомлений, з умовами Договору ознайомлений
та згодний
ТОВ "УЛФ-Фінанс"
м. Київ, просп. Оболонський, буд. 35-А, оф. оф. 300
Р/р 26507581735001 в в АТ "ТАСКОМБАНК"
МФО 339500, код ЄДРПОУ 41110750

Начальник відділу ст рахування
Головко С. І.

Пам’ят ка Суб’єкт а персональних даних
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року
№ 2297-VI Суб'єкт персональних даних має право:
1) знат и про місцезнаходження бази персональних даних, яка міст ит ь його персональні дані, її призначення т а найменування, місцезнаходження т а / або місце
проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дат и відповідне доручення щодо от римання цієї інформації уповноваженим ним особам,
крім випадків, вст ановлених законом;
2) от римуват и інформацію про умови надання дост упу до персональних даних, зокрема інформацію про т рет іх осіб, яким передают ься його персональні дані;
3) на дост уп до своїх персональних даних;
4) от римуват и не пізніш як за т ридцят ь календарних днів з дня надходження запит у, крім випадків, передбачених законом, відповідь про т е, чи зберігают ься його
персональні дані у відповідній базі персональних даних, а т акож от римуват и зміст його персональних даних, які зберігают ься;
5) пред'являт и вмот ивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням прот и обробки своїх персональних даних;
6) пред'являт и вмот ивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем т а розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляют ься незаконно чи є недост овірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки т а випадкової вт рат и, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а т акож на захист від надання відомост ей, що є недост овірними чи ганьблят ь чест ь, гідніст ь т а ділову репут ацію фізичної особи;
8) зверт ат ися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади т а посадових осіб, до повноважень яких належит ь забезпечення захист у
персональних даних, або до суду;
9) заст осовуват и засоби правового захист у в разі порушення законодавст ва про захист персональних даних;
10) вносит и заст ереження ст осовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликат и згоду на обробку персональних даних;
12) знат и механізм авт омат ичної обробки персональних даних;
13) на захист від авт омат изованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
Персональні дані суб’єкт а можут ь бут и передані органам державної влади (в т ому числі органам державної подат кової служби, Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України) т а місцевого самоврядування на їх вмот ивовану законну вимогу. 

