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1. ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни, що застосовуються в цих Особливих умовах добровільного страхування
водіїв та (або) пасажирів від нещасних випадків на транспорті (надалі -  Особливі
умови), вживаються в такому значенні:
1.1.1 Страховик — Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова 

компанія «ВіДі-Страхування»;
1.1.2 Страхувальник -  юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала 

зі Страховиком договір страхування відповідно до цих Особливих умов.
1.1.3 Довірена особа Страхувальника -  особа, яка на законних підставах 

представляє інтереси Страхувальника.
1.1.4 Застрахована особа - водій та/або пасажир, який у момент настання 

дорожньо-транспортної пригоди перебував у транспортному засобі, 
зазначеному у договорі страхування, і на законних підставах мав право 
займати місце, призначене для сидіння. Відповідно до цих Особливих умов 
є Застрахованою особою при перевезеннях в автобусах міських, приміських 
та таксомоторних маршрутів дитина віком до 7 років, а в автобусах 
міжміських маршрутів - дитина віком до 5 років, навіть без надання дитині 
окремого місця для сидіння.

1.1.5 Вигодонабувач — спадкоємець застрахованої особи відповідно до 
законодавства, якщо інший не визначений договором страхування.

1.1.6 Водії - особа, яка на законних підставах керує транспортним засобом, 
зазначеним у договорі страхування, що укладений відповідно до цих 
Особливих умов.

1.1.7 Договір страхування -  письмова угода між Страхувальником і
Страховиком, укладена відповідно до умов цих Особливих умов. Договір 
страхування може укладатись шляхом видачі Страховиком
Страхувальникові письмового договору та/або страхового свідоцтва 
(поліса, сертифіката).

1.1.8 Страхова сума -  це грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до 
умов договору страхування зобов'язаний провести страхову виплату при 
настанні страхового випадку.

1.1.9 Страхова виплата — грошова сума, яка виплачується Страховиком
Застрахованій особі або Вигодонабувачу відповідно до умов договору 
страхування при настанні страхового випадку.

1.1.10 Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) — плата за 
страхування, яку Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховику згідно 
з умовами договору страхування.

1.1.11 Страховий тариф -  ставка страхової премії з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування.

1.1.12 Транспортний засіб — наземний механічний транспортний засіб, що 
підлягає державній реєстрації та обліку в органах Державтоінспекції МВС 
України або у відповідних міністерствах чи відомствах, а також увезений 
на територію України для тимчасового користування, або транспортний 
засіб, зареєстрований в іншої країні.

1.1.13 Страховий ризик -  подія, на випадок настання якої здійснюється 
страхування. Подія повинна мати ознаки випадковості й імовірності її
настання.



1.1.14 Страховий випадок -  передбачена договором страхування подія, що 
відбулася, і з настанням якої наступає обов'язок Страховика здійснити 
страхову виплату.

1.1.15 Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) — подія, що сталася під час руху 
транспортного засобу, внаслідок якої загинули чи зазнали тілесних 
ушкоджень люди, або були завдані матеріальні збитки.

1.1.16 Врегулювання страхового випадку - комплекс заходів Страховика зі 
встановлення факту страхового випадку, визначенню розміру страхових 
виплат та їх оплати.

1.1.17 Франшиза - розмір збитків, що не відшкодовується Страховиком.
1.1.18. Одержувач страхової виплати -  особа, яка має право на одержання 
страхової виплати відповідно до умов договору страхування.
1.1.19. Скорочення, що застосовуються в цих Особливих умовах:

1.1.19.1. ДАІ -  Державна автомобільна інспекція;
1.1.19.2. ДТП -  дорожньо-транспортна пригода;
1.1.19.3. ПДР -  Правила дорожнього руху;
1.1.19.4. ПДТО -  протиправні дії третіх осіб;
1.1.19.5. МВС -  Міністерство внутрішніх справ України,
1.1.19.6. МИС -  Міністерство надзвичайних ситуацій України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Згідно з цими Особливими умовами добровільного страхування водіїв та (або) 

пасажирів від нещасних випадків на транспорті (надалі -  Особливі умови) 
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі- 
Страхуванпя» здійснює добровільне особисте страхування пасажирів та водіїв від 
нещасних випадків на автомобільному транспорті.

2.2. Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити 
страхову виплату Застрахованій особі в порядку і на умовах, визначених цими 
Особливими умовами та договором страхування, а Страхувальник зобов’язується 
сплачувати страхову премію у визначений термін та виконувати інші умови цих 
Особливих умов та договору страхування.

2.3. Конкретні умови страхування визначаються договором страхування. При укладанні 
договору страхування та протягом його дії Страховик і Страхувальник можуть 
внести застереження, зміни та/або доповнення до умов страхування, визначених 
цими Особливими умовами, якщо ці зміни та/або доповнення не обмежують права 
Страхувальника та не збільшують його обов’язків, та відповідають чинному 
законодавству України. Всі зміни та доповнення до договору страхування 
оформляються письмово та підписуються сторонами договору страхування.

2.4. Страхувальник має право при укладенні договору страхування призначити 
Вигодонабувача (Вигодонабувачів) для отримання страхової виплати. 
Страхувальник може змінити особу Вигодонабувача за договором страхування до 
настання страхового випадку, якщо інше не зазначено договором страхування.

2.5. Оподаткування страхових премій та страхових виплат здійснюється на загальних 
підставах згідно з законодавством України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, 

пов'язані із життям, здоров'ям та працездатністю водіїв та пасажирів, що
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знаходились у зазначеному в договорі страхування транспортному засобі під час 
дорожньо-транспортної пригоди.

4. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1. Страховими ризиками є подія, що призвела до заподіяння шкоди життю чи 

здоров’ю застрахованої особи, її працездатності, в результаті якої настала:
4.1.1 Травматичні ушкодження та функціональні розлади здоров’я 

Застрахованої особи, передбачені Таблицею «Перелік травм та 
ушкоджень внутрішніх органів та частин тіла та розмірів виплат по 
відповідним випадкам» (Додаток №2 до Правил страхування від 
нещасних випадків), внаслідок нещасного випадку;

4.1.2 Тимчасова втрата загальної працездатності Застрахованою особою 
внаслідок нещасного випадку;

4.1.3 Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності внаслідок 
нещасного випадку (встановлення групи інвалідності);

4.1.4 Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку (у тому числі 
смерть впродовж 6 місяців з дня ДТП)

в результаті ДТП, яка сталася за участю транспортного засобу, зазначеного в 
договорі страхування.

4.2. Страховим випадком є подія, що визначена цими Особливими умовами, яка 
відбулася, і з настанням якої виникає зобов’язання Страховика здійснити страхову 
виплату одержувачу страхової виплати.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

5.1. Страхова виплата не сплачується, якщо шкода заподіяна:
5.1.1 за обставин, коли між ДТП і заподіянням шкоди життю чи здоров’ю 

Застрахованої особи немає прямого безпосереднього зв’язку (тобто факт 
завдання шкоди або її розмір були обумовлені чи опосередковані іншими, 
ніж ДТП, подіями);

5.1.2 у результаті умисних дій водія чи пасажирів, у тому числі самогубства 
або спроби самогубства;

5.1.3 у результаті військових дій та військових заходів, заколотів, бунтів, актів 
тероризму, громадських заворушень, конфіскації, арешту, знищення чи 
пошкодження транспортного засобу, внаслідок розпоряджень 
уповноважених органів влади;

5.1.4 внаслідок перевезення, зберігання чи застосування вибухових пристроїв 
або вогнепальної зброї;

5.1.5 при використанні транспортного засобу, зазначеного у договорі 
страхування, водієм Страхувальника не при виконанні трудових 
обов’язків;

5.1.6 при порушенні умов і правил проведення навчальної їзди;
5.1.7 при порушенні Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту;
5.1.8 при керуванні транспортним засобом, вказаним у договорі страхування, 

особою, яка:
і) не має посвідчення водія на право керування транспортним засобом 

відповідної категорії;
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2) не мала законних підстав керувати транспортним засобом, тобто не 
була його власником, керувала не у присутності власника або не була 
належним чином уповноважена на керування відповідним 
транспортним засобом;

3) протиправно заволоділа транспортним засобом із будь-якою метою;
4)  перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп'яніння або під впливом медикаментозних препаратів, при 
застосуванні яких протипоказано керувати транспортним засобом.

5.1.9 у результаті вибуху транспортного засобу, якщо він відбувся не на місці 
ДТП і не є його наслідком, а також у результаті підриву транспортного 
засобу;

5.1.10 у результаті самозаймання транспортного засобу, зазначеного в договорі 
страхування, що не перебував у русі, а також у результаті підпалу 
транспортного засобу.

5.2. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик звільняється 
від здійснення страхової виплати:

5.2.1 якщо кількість осіб, які під час настання страхового випадку знаходились 
у транспортному засобі, зазначеному в договорі страхування, не 
відповідає (перевищує) технічним характеристикам цього транспортного 
засобу;

5.2.2 у разі передачі транспортного засобу, зазначеного в договорі страхування, 
в оренду (лізинг, прокат) без узгодження із Страховиком;

5.2.3 у результаті порушення Страхувальником або водієм правил експлуатації 
та/або ремонту транспортних засобів, у тому числі використання технічно 
несправного транспортного засобу, транспортного засобу, що не пройшов 
технічного огляду у встановленому порядку, а також у результаті 
порушення правил пожежної безпеки, правил перевезення й зберігання 
вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, вимог 
безпеки під час перевезення вантажів (відповідно до Правил дорожнього 
РУХУ).

5.3. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових 
випадків та обмеження страхування, якщо це не суперечить чинному законодавству 
України, а також скасовані деякі виключення зі страхових випадків, передбачені в 
цьому розділі.

6. СТРАХОВА СУМА. УМОВИ СТРАХУВАННЯ. ФРАНШИЗА
6.1. За цими Особливими умовами передбачається страхування водія та /або пасажирів, 

кількість яких відповідає або не перевищує технічній характеристиці транспортного 
засобу та які знаходились в транспортному засобі, зазначеному у договорі 
страхування, під час настання страхового випадку.

6.2. Страхова сума визначається за згодою сторін договору страхування.
6.3. Страхування проводиться за системою місць або за паушальною системою:

6.3.1 при страхуванні за системою місць встановлюється окрема страхова сума 
безпосередньо для кожного місця;

6.3.2 при страхуванні за паушальною системою загальна страхова сума 
встановлюється для усіх місць, зазначених у договорі страхування в 
цілому, а кожна із Застрахованих осіб вважається застрахованою у 
відповідній долі від загальної страхової суми.
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6.4. Якщо на момент страхового випадку при страхуванні за паушальною системою 
кількість постраждалих відповідає кількості посадочних місць за технічними 
характеристиками транспортного засобу, то загальна страхова сума повністю 
розподіляється між постраждалими Застрахованими особами у рівних частинах.

6.5. Якщо на момент страхового випадку при страхуванні за паушальною системою 
кількість постраждалих була меншою від загальної кількості Застрахованих 
посадочних місць, то страхова сума для кожної постраждалої Застрахованої особи 
розраховується згідно з таблицею 1.

Таблиця 1.
Страхова сума на одну Застраховану особу, % загальної страхової суми.
Кількість Кількість посадочних місць

постраждалих 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і >
1 60 60 50 50 45 45 40 40 зо
2 50 45 45 40 40 35 35 ЗО зо
3 X 33 зо зо 25 25 25 20 20
4 X X 25 20 20 20 15 15 15
5 X X X 20 18 15 15 15 10

6 І> X X X X 16 10 10 10 10
6.6. За договорами добровільного страхування водіїв та/або пасажирів від нещасного 

випадку на транспорті франшиза не встановлюється, якщо інше не передбачено 
умовами договору страхування.

7. МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ) ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Дія договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не 

передбачено умовами договору страхування.
7.2. Договір страхування діє протягом строку, зазначеного в ньому.

8. СТРАХОВА ПРЕМІЯ ТА ПОРЯДОК її  СПЛАТИ
8.1. Розмір та порядок сплати страхової премії визначається у договорі страхування.
8.2. Страхова премія може бути сплачена готівкою або шляхом безготівкового 

перерахування на рахунок Страховика.
8.3. При укладанні договору страхування терміном на 1 рік Страхувальнику може бути 

надана можливість сплати страхової премії частинами. Розміри страхових внесків і 
терміни їх сплати визначаються у договорі страхування.

8.4. При сплаті страхової премії частинами Страховик несе зобов’язання за укладеним 
договором страхування в період, за який сплачена страхова премія.

8.5. При несплаті страхової премії або першої її частки в строк і в сумі, обумовленої 
договором страхування, договір страхування вважається таким, що не набув 
чинності, якщо інше не передбачено договором страхування.

8.6. При несплаті чергової частки страхової премії (незалежно від причин), надання 
страхових послуг припиняється з 24 години 00 хвилин дня закінчення періоду 
страхування, за який страхова премія фактично сплачена; сплачені страхові внески 
Страхувальникові не повертаються.

8.7. За згодою сторін договір страхування може бути відновлений за умови сплати 
Страхувальником чергового страхового внеску. У такому випадку договір 
страхування відновлює свою дію з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем 
сплати чергового внеску. У Страховика не виникає зобов’язань за страховими
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випадками, що відбулися у період із моменту припинення дії договору страхування 
до моменту відновлення його дії.

8.8. Страховик має право зменшити суму страхової виплати на суму несплаченої частки 
страхової премії, про що він письмово повідомляє Страхувальника.

9. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви 

Страхувальника (на розсуд Страховика) та необхідних документів, наданих на 
запит Страховика.

9.2. Подання заяви не зобов'язує Страховика та Страхувальника укласти договір 
страхування.

9.3. Страхувальник повинен повідомити Страховика про діючі договори страхування 
щодо предмета договору страхування з іншими страховиками, а також надати 
інформацію про страхові випадки, які мали місце із Страхувальником, щодо його 
транспортних засобів, до моменту укладення договору страхування.

9.4. Страхувальник несе відповідальність за достовірність вказаних ним у заяві даних.
9.5. Для укладання договору страхування Страхувальник пред’являє Страховику 

оригінали:
1) реєстраційних документів транспортного засобу (свідоцтво про реєстрацію, 

довідку - рахунок, документи з митниці, паспорт тощо);
2) документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб. Якщо 

Страхувальник не є власником транспортного засобу, то він пред’являє 
документи, що підтверджують правомірність його користування транспортним 
засобом;

3) паспорт Страхувальника -  фізичної особи.
9.6. Страховик має право відмовитись від укладання договору страхування без 

пояснення причин.
9.7. У випадку втрати оригіналу договору Страхувальника, йому на письмову вимогу 

Страховик видає дублікат договору страхування. Втрачений екземпляр договору 
вважається недійсним в не може бути підставою для страхової виплати.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

СТРАХУВАННЯ
10.1. Страхувальник має право:

10.1.1 на одержання страхової виплати в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України, умовами цих Особливих умов та договору 
страхування;

10.1.2 ознайомитися з цими Особливими умовами та отримати від Страховика 
роз’яснення щодо положень, викладених у цих Особливих умовах;

10.1.3 на одержання дублікату договору страхування (страхового свідоцтва, 
полісу, сертифікату) у випадку його втрати;

10.1.4 на дострокове припинення дії договору страхування згідно з умовами 
чинного законодавства України, цих Особливих умов та договору 
страхування.

10.2. Страхувальник зобов’язаний:
10.2.1 при укладенні договору страхування надати Страховику інформацію про 

всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки



страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни 
страхового ризику, зокрема, зміни в умовах експлуатації транспортного 
засобу (передача транспортного засобу в оренду, лізинг, прокат, його 
використання в іспитах, у спортивних або навчальних цілях та таке інше), 
зміна власника, зміна осіб, які мають право на керування транспортним 
засобом тощо;

10.2.2 сплатити страхову премію у розмірах і в порядку, визначених договором 
страхування;

10.2.3 при укладанні договору страхування повідомити страховика про інші 
договори страхування, укладені щодо цього предмета договору 
страхування;

10.2.4 довести до відома осіб, які мають право на керування транспортним 
засобом, вимоги цих особливих умов і договору страхування. Порушення 
умов договору страхування та цих Особливих умов особами, які керували 
транспортним засобом, мають такі ж наслідки, як і їх порушення самим 
Страхувальником;

10.2.5 повідомити Страховика про настання випадку, що має ознаки страхового, 
у можливий найкоротший строк, але в будь-якому разі не пізніше З 
(трьох) робочих днів з моменту настання цієї події, якщо інший термін не 
передбачений договором страхування;

10.2.6 уживати всіх необхідних заходів для зниження можливості заподіяння 
шкоди життю та здоров'ю застрахованих осіб;

10.2.7 у випадку розгляду обставин, пов’язаних зі страховим випадком, у суді — 
видати на вимогу Страховика довіреність на представництво інтересів 
Страхувальника в цьому судовому провадженні.

10.3. Страховик мас право:
10.3.1 перевіряти інформацію й документи, що йому подаються 

Страхувальником та Застрахованими особами, Вигодонабувачами, а 
також перевіряти виконання (дотримання) вимог цих Особливих умов та 
умов договору страхування;

10.3.2 брати участь в огляді місця аварії (ДТП);
10.3.3 направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних із 

з’ясуванням причин випадку і визначенням розміру заподіяної шкоди, або 
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку;

10.3.4 за дорученням Страхувальника брати участь у розгляді судових справ, що 
стосуються страхових випадків згідно з договором страхування;

10.3.5 у випадку збільшення ступеню ризику вимагати зміни умов договору 
страхування, сплати додаткового страхового платежу відповідно до 
збільшення ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов 
договору страхування, Страховик має право достроково припинити дію 
договору страхування відповідно до вимог чинного законодавства 
України, цих Особливих умов та договору страхування;

10.3.6 на дострокове припинення дії договору страхування згідно з 
законодавством, цими Особливими умовами та договором страхування;

10.3.7 відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку порушення 
Страхувальником, водієм Страхувальника чи особою, яка керувала 
транспортним засобом, умов договору страхування, а також у інших 
випадках, передбачених цими Особливими умовами та договором 
страхування;
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10.3.8 здійснювати огляд транспортного засобу Страхувальника як при 
укладанні договору страхування, так і після настання події, що має ознаки 
страхового випадку.

10.4. Страховик зобов'язаний:
10.4.1 ознайомити Страхувальника з умовами цих Особливих умов та договору 

страхування;
10.4.2 надати Страхувальнику, довіреній та/або постраждалій застрахованій 

особі перелік документів, необхідних для прийняття рішення щодо 
визнання події страховим випадком і своєчасного здійснення страхової 
виплати;

10.4.3 протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для своєчасного здійснення страхової виплати;

10.4.4 у випадку визнання події страховим випадком провести страхову виплату 
в передбачені договором страхування строки;

10.4.5 не розголошувати відомості про Страхувальника та його майновий стан, 
за винятком випадків, передбачених законом;

10.4.6 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це 
передбачено умовами договору страхування.

10.5. У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору страхування, 
сторони договору страхування несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.

10.6. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки 
сторін договору.

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, а саме: настання ДТП, під 

час якої завдано шкоди життю або здоров’ю Застрахованих осіб, Страхувальник або 
Застрахована особа зобов’язані:

11.1.1 негайно повідомити про ДТП в органи МВС України та медичні органи;
11.1.2 виконувати всі необхідні дії, передбачені чинними Правилами 

дорожнього руху України;
11.1.3 вжити всіх необхідних заходів для запобігання збільшенню шкоди життю 

та здоров'ю застрахованих осіб та усунення причин, що сприяють 
виникненню додаткової шкоди;

11.1.4 письмово повідомити Страховика про подію, яка має ознаки страхового 
випадку, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту настання цієї події, 
якщо інший строк не передбачений договором страхування;

11.1.5 у разі зіткнення з іншими транспортними засобами отримати всю 
можливу інформацію про інших учасників ДТП (зокрема, дані 
транспортних засобів, осіб, що керували цими транспортними засобами, а 
також номери договорів страхування, назву і адресу страховика іншої 
сторони, якщо такі договори існують, та таке ін.) та надати 
Застрахованим особам і всім, кого це стосується, необхідну інформацію 
про Страховика.

11.2. Якщо з поважних причин Страхувальник чи довірена особа не могли повідомити 
Страховика про настання страхового випадку (події, яка має ознаки страхового 
випадку) у встановлений строк, це має бути підтверджено документально.
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12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ГА РОЗМІР ЗБІТКІВ

12.1. Для отримання страхової виплати одержувач страхового відшкодування повинен 
надати Страховику (з урахуванням обставин конкретного страхового випадку):

12.1.1 письмову заяву на страхову виплату;
12.1.2 оригінал договору страхування;
12.1.3 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,
12.1.4 посвідчення водія особи, що керувала транспортним засобом під час 

настання ДТП,
12.1.5 довіреність на керування транспортним засобом, подорожній чи

маршрутний лист,
12.1.6 документи, що посвідчують постраждалу Застраховану особу,
12.1.7 довіреність на право ведення справи зі Страховиком (для Страхувальника 

-  юридичної особи),
12.1.8 довідку органів внутрішніх справ про факт ДТП (довідка з ДАІ

встановленого зразка про обставини ДТП, у разі порушення кримінальної 
справи — довідка з органів МВС або інших компетентних органів про 
порушення кримінальної справи,

12.1.9 довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (для Страхувальника -  
фізичної особи);

12.1.10 інші документи за вимогою Страховика, необхідні для підтвердження 
факту, причин, обставин настання страхового випадку, розміру збитків та 
інші документи, необхідні для здійснення страхової виплати.

12.2. Із врахуванням обставин конкретного страхового випадку Страховик має право 
вимагати, а Страхувальник або його довірена особа або Застрахована особа чи 
Вигодонабувач повинен надати на вимогу Страховика також інші документи, що 
підтверджують причини та обставини страхового випадку, розмір збитків та 
виконання Страхувальником умов цих Особливих умов і договору страхування, 
зокрема:

12.2.1 квиток постраждалої Застрахованої особи (якщо страховий випадок 
стався під час міжміського, міжнародного чи туристичного автобусного 
перевезення);

12.2.2 в залежності від характеру заподіяної шкоди:
1) листок непрацездатності;
2) довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕІ<) про

встановлення інвалідності;
3) завірену копію свідоцтва про смерть та документи про

правонаступництво Вигодонабувачів, зокрема про вступ у спадщину;
12.2.3 виписка з медичної карти стаціонарного хворого з указівкою характеру 

отриманих постраждалим травм і каліцтв, діагнозу, періоду лікування;
12.2.4 акт про нещасний випадок із застрахованим-водієм (форма Н-1), якщо 

Страхувальник — юридична особа або приватний підприємець;
12.2.5 копія постанови про порушення або відмову в порушенні кримінальної 

справи за фактом заподіяння шкоди життю та здоров'ю внаслідок ДТП;
12.2.6 рішення судових органів, що вступили в законну силу (якщо справу 

розглянуто судом);



12.2.7 інші документи, необхідні для підтвердження факту настання страхового 
випадку й законності пред'явлених вимог, визначені договором 
страхування.

12.3. Договором страхування може бути передбачений інший перелік документів, 
необхідних для встановлення факту, причин, обставин настання страхового 
випадку, розміру збитку, майнового інтересу одержувача страхової виплати та 
документів, необхідних для здійснення (оформлення) виплати страхового 
відшкодування.

12.4. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, 
надаються Страховику у формі: оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих 
копій, за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з 
їх оригіналами.

12.5. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, 
надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з 
порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту 
тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється до усунення 
(виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень 
Страховик повідомляє Страхувальнику в письмовій формі протягом десяти робочих 
днів з дати отримання таких документів.

13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
13.1. Впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту одержання всіх необхідних 

документів для підтвердження факту настання, причин, обставин, наслідків 
страхового випадку та визначення розміру страхової виплати Страховик:

13.1.1 складає страховий акт із визначенням розміру страхової виплати і в строк 
до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів здійснює його виплату, або

13.1.2 приймає обґрунтоване рішення про відмову здійснити страхову виплату, 
або

13.1.3 у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів із 
встановлення обставин страхового випадку призначає термін, що не 
перевищує 3 (три) місяці, для здійснення такого встановлення, після 
закінчення якого приймає одне з вищевказаних рішень.

13.2. Страховик з обґрунтуванням причин письмово повідомляє Страхувальника про 
прийняття рішення, передбаченого пунктами 13.1.1 та 13.1.2 цих Особливих умов, 
у строк до 10 (десяти) робочих днів.

13.3. Страховик має право відстрочити прийняття рішення на строк, що не перевищує З 
(три) місяці, щодо визнання випадку страховим відповідно до умов пункту 13.3.3 
цих Особливих умов у випадку, коли:

13.3.1 неповністю з’ясовано обставини і характер страхового випадку, розмір 
страхової виплати, обставини, які підтверджують право Застрахованих 
осіб на одержання страхової виплати -  до з'ясування таких обставин;

13.3.2 за фактом ДТП по відношенню до водія або водія Страхувальника, 
Застрахованої особи (потерпілого) проводиться розслідування або 
порушено кримінальну справу -  до закінчення (припинення) 
розслідування або винесення судового рішення із кримінальної справи й 
надання Страховику відповідних документів;

13.3.3 в інших випадках, передбачених договором страхування, які не 
суперечать цим Особливим умовам та чинному законодавству України.

13.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхової виплати, якщо це 
передбачено договором страхування, у разі:
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13.4.1. навмисних дій Страхувальника або Застрахованої особи, що спрямовані на 
настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані 
з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної 
оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, 
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на 
користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до 
чинного законодавства України;

13.4.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або Застрахованою особою 
умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

13.4.3. подання Страхувальником та/або Застрахованою особою свідомо неправдивих 
відомостей про предмет договору страхування або про факт настання 
страхового випадку;

13.4.4. несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створення перешкод Страховику у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

13.5. Розмір страхової виплати Застрахованій особі розраховується на підставі страхової 
суми, встановленої для Застрахованої особи згідно з умовами договору 
страхування, в такому порядку (якщо інший порядок не передбачено договором 
страхування):

13.5.1 у разі загибелі або смерті Застрахованої особи — у розмірі 100 відсотків 
страхової суми;

13.5.2 у разі встановлення Застрахованій особі інвалідності:
1) І групи - 100 відсотків страхової суми,
2) II групи - 75 відсотків страхової суми,

3) III групи - 50 відсотків страхової суми;
13.5.3 у разі тимчасової втрати працездатності — до 1,0 відсотка страхової суми 

(конкретний розмір зазначається у договорі страхування) на одну 
Застраховану особу за кожну добу, але не більше 50 відсотків страхової 
суми Застрахованої особи;

13.5.4 у разі смерті Застрахованої особи або встановлення їй інвалідності після 
тимчасової втрати працездатності та отримання Застрахованою особою 
страхової виплати, виплачується різниця між розрахованою страховою 
виплатою, передбаченою підпунктами 13.5.1 і 13.5.2 цих Особливих умов, 
та вже отриманою страховою виплатою.

13.6. Загальний розмір страхових виплат не може перевищувати страхову суму, 
визначену договором страхування.

13.7. Страховик здійснює страхову виплату одержувачу страхової виплати згідно з 
умовами договору страхування.

13.8. Якщо Страховиком здійснено страхову виплату, то ліміт зобов’язань Страховика за 
договором страхування зменшується на розмір здійсненої страхової виплати. Ліміт 
зобов’язань вважається зменшеним з дати настання ДТП.

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:

14.1.1 закінчення терміну дії - з 24 годин 00 хвилин дня, вказаного в договорі 
страхування як день закінчення дії договору страхування, якщо інше не 
передбачено умовами договору страхування;

14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником 
(Застрахованою особою) у повному обсязі;

із



14.1.3 несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором 
строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, 
якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за 
письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня 
пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено 
умовами договору;

14.1.4 ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника- 
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, 
передбачених статтями 22, 23, 24 закону України «Про страхування»;

14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
14.1.6 прийняття судового рішення про визнання договору страхування 

недійсним;
14.1.7 в інших випадках, передбачених законодавством України, цими 

Особливими умовами та договором страхування.
14.2. Кожна зі сторін договору страхування має право ініціювати дострокове припинення 

дії договору страхування без розголошення причин.
14.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона 

зобов’язана письмово повідомити іншу сторону не пізніше як за ЗО днів до дати 
припинення договору страхування, якщо інший строк не передбачено договором 
страхування.

14.4. В разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу 
Страхувальника, Страховик повертає йому сплачені страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення дії договору страхування, із вирахуванням нормативних 
витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 
порушенням Страховиком умов договору страхування, то Страховик повертає 
сплачені ним страхові платежі повністю.

14.5. При достроковому припиненні дії договору страхування на вимогу Страховика, 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 
вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику сплачені страхові платежі за 
період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням 
витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за договором страхування.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Спори, що випливають із договорів страхування, укладених відповідно до цих 

Особливих умов, вирішуються в порядку, передбаченому договором страхування.

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ
16.1. Особливі умови встановлюються договором страхування та повинні відповідати 

чинному законодавству України.
16.2. Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави відмови у виплаті 

страхового відшкодування, зазначені в цих Особливих умовах, але які не 
передбачені Законом України «Про страхування», повинні бути передбачені 
договором страхування.
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Додаток 1
до Особливих умов добровільного страхування 
водіїв та пасажирів від нещасних випадків 
на транспорті 
від 2_С травня 2009 р.

СТРАХОВІ ТАРИФИ

1. Базовий річний страховий тариф для страхування водіїв та пасажирів від 
нещасних випадків на транспорті наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

Страхові ризики

Базовий річний страховий тариф,
%

при страхуванні за 
системою місць

при страхуванні за 
паушальною

системою
Тимчасова втрата загальної 
працездатності Застрахованою особою 
внаслідок нещасного випадку

0,5 0,3

Травматичні ушкодження та 
функціональні розлади здоров’я 
Застрахованої особи

0,3 0,2

Стійка втрата Застрахованою особою 
загальної працездатності внаслідок 
нещасного випадку (встановлення групи 
інвалідності)

0,2 0,1

Смерть Застрахованої особи внаслідок 
нещасного випадку 0,1 0,1
Всі страхові ризики 0,8 0,4

2. При визначенні конкретного страхового тарифу залежно від різних обставин, що 
мають істотне значення для визначення ступеня страхового ризику, Страховик має право 
застосовувати до базових страхових тарифів коригувальні коефіцієнти:

КА: Коефіцієнт андерайтера. Приймає значення від 0,01 до 4,0 залежно від ступеня 
ризику, встановленого андерайтером Страховика після оцінки ризику перед укладенням 
Договору страхування.

К1: Коефіцієнт ризику.
Значення коефіцієнту ризику залежить від інтенсивності експлуатації транспортного 
засобу та може приймати значення від 0,1 до 2,5.

К2: Коефіцієнт виплати за добу тимчасової непрацездатності.
Таблиця 2

Відсоток страхової суми, що сплачується за кожну добу 
непрацездатності на одну Застраховану особу Коефіцієнт

до 0,1% (включно) 0,7
0,2 % 1,0
0,5 % 2,0
0,8 % 2,7
1,0% 3,5

/ Г



КЗ: Коефіцієнт територіального покриття.
Коефіцієнт залежить від території дії договору страхування, та може приймати значення 
від 1,0 до 1,4.

К4: Коефіцієнт знижки за парк.
Значення коефіцієнта визначається в залежності від кількості застрахованих транспортних 
засобів одним Страхувальником, та може приймати значення від 1,0 до 0,3.

К5: Коефіцієнт короткостроковості.
Значення коефіцієнта залежить від строку дії Договору страхування. Якщо договір 

страхування укладається на строк не більше дванадцяти місяців, то при строку його дії, 
зазначеному в першому рядку, застосовується відповідний коефіцієнт Таблиці 3. За 
неповний календарний місяць страхування застосовується коефіцієнт як за повний 
календарний місяць.

Таблиця З

Період
страхування 15

 д
ні

в

1 м
іс

яц
ь

2 
мі

ся
ці

3 
мі

ся
ці

4 
мі

ся
ці

5 
мі

ся
ці

в

6 
мі

ся
ці

в

7 
мі

ся
ці

в

8 
мі

ся
ці

в

9 
мі

ся
ці

в

10
 м

іс
яц

ів

11
 м

іс
яц

ів

12
 м

іс
яц

ів

Коефіцієнт 0,20 0,30 0,40 0,50 0,55 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

3. Норматив витрат на ведення справи складає до 40%.

Розрахунок страхових тарифів 
виконав актуарій Топольська С. Г. 

(Диплом №003 від 17.09.1999 р.)
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