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1. Доповнити терміни й визначення наступним:
«Методика -  Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспорт
них засобів, затверджена наказом Міністерства юстиції України, Фонду' державно
го майна України від 24 листопада 2003 р. № 142/5/2092 (з усіма подальшими змі
нами та доповненнями) (або іншим документом, прийнятим замість неї).».

2. Доповнити пункт 7.1. розділу 7 Правил пунктами 7.1.3. та 7.1.4. наступного змісту: 
«7.1.3. При сплаті страхового платежу частинами Договір страхування діє пропор
ційно частині фактично сплаченого страхового платежу, якщо інше не визначено 
Договором страхування.
7.1.4. У випадку набрання Договором страхування чинності, за умови прийняття 
на страхування ТЗ, бувшого у використанні, до реєстрації в відповідних органах, 
Договір страхування набирає чинності за ризиком «Викрадення» з 00 годин 00 
хвилин, дня наступного за днем реєстрації застрахованого ТЗ, якщо інше не перед
бачено Договором страхування.»

3. Викласти підпункт 9.3.9., в тому числі підпункти 9.3.9.1.-9.3.9.10., розділу 9 Пра
вил в новій нижченаведеній редакції:

і  «9.3.9. Умови виплати та порядок розрахунку страхового відшкодування, якщо інше не визна
чено Договором страхування:

9.3.9.1. Здійснення виплат страхового відшкодування проводиться, за вибором Страхо
вика, одним із нижчезазначених способів або їх поєднанням:

9.3.9.1.1. Шляхом виплати грошових коштів особі, яка, згідно з Договором страхуван
ня, є одержувачем страхового відшкодування.
9.3.9.1.2 Шляхом оплати автомагазину, СТО, тощо, вартості запасних частин, матеріа
лів, робіт, необхідних для відновлення Застрахованого ТЗ після настання страхового 
випадку. Для цього Страхувальник або його уповноважений представник зобов'язаний 
надати Страховику відповідну письмову заяву.
9.3.9.1.3 Шляхом виплати грошових коштів Страхувальнику, при цьому Страхувальник 

повинен надати письмовий дозвіл Вигодонабувача на отримання суми страхового відш
кодування.
9.3.9.2. Розмір страхового відшкодування (СВ) при настанні збитків по ризикам ДТП, 
ПДТО та ВП (крім випадку повної конструктивної загибелі ТЗ та/чи додаткового облад
нання) обчислюється за формулою (1):

| СВ = 3 - Ф  (1),
де 3 -  розмір прямого матеріального збитку, який дорівнює вартості ремонтно- 
відновлювальних робіт (з урахуванням або без урахування коефіцієнту фізичного зносу 
на деталі, вузли та агрегати, що підлягають заміні),
Ф -  розмір франшизи, визначеної Договором страхування.

9.3.9.3. Порядок розрахунку сум страхового відшкодування за деталі, вузли, частини За
страхованого ТЗ та додаткового обладнання до нього, що підлягають заміні при настанні 
страхового випадку:

9.3.9.3.1. Якщо страхування здійснюється з умовою проведення зазначених виплат без 
урахування зносу замінних деталей, вузлів, частин ТЗ та додаткового обладнання до ньо
го, то вартість цих деталей, вузлів, частин визначається у розмірі 100%.
9.3.9.3.2. Якщо страхування здійснюється з умовою проведення вказаних виплат з ураху
ванням їх зносу, то Страховиком застосовується коефіцієнт фізичного зносу який визна
чається згідно з Методикою.

9.3.9.4. В разі повної конструктивної загибелі ТЗ та/чи додаткового обладнання, Страховик 
проводить, на власний розсуд, виплату страхового відшкодування за одним із 2 (двох) ва
ріантів:

9.З.9.4.І. У розмірі страхової суми, зменшеної на відсоток зносу ТЗ. якщо він був перед
бачений Договором страхування, за проміжок часу з першого дня поточного року стра
хування до дня настання повної конструктивної загибелі з вирахуванням встановленої



франшизи, загальної суми страхових відшкодувань, якщо страхова сума агрегатна, та ва
ртості залишків пошкодженого ТЗ. При цьому ТЗ залишається у Страхувальника.
9.З.9.4.2. У розмірі страхової суми, зменшеної на відсоток зносу ТЗ, якщо він був перед
бачений Договором страхування, за проміжок часу з першого дня поточного року стра
хування до дня настання повної конструктивної загибелі, з вирахуванням встановленої 
франшизи та загальної суми страхових відшкодувань, якщо страхова сума агрегатна. При 
пьом) Страхувальник у письмовій заяві за формою, встановленою Страховиком, має зая
вити про відмову від своїх прав на застрахований ТЗ.

9.3.9.5. При виплаті страхового відшкодування за викрадений ТЗ із страхової суми вира
ховуються:

9.3.9.5.1. Сума франшизи по ризику «Викрадення»;
9.3.9.5.2. Загальна сума страхових відшкодувань. які було виплачено при настанні стра
хових випадків по іншім ризикам передбачених Договором страхування, шо стались із 
зазначеним ТЗ за період з першого дня поточного року страхування до дня викрадення 
ТЗ;
9.3.9.5.3. Відсоток зносу, який визначається згідно з Методикою, викраденого ТЗ за пері
од із першого дня поточного року страхування до дня викрадення ТЗ.

9.3.9.6. Якщо це передбачено Договором страхування, виплата відшкодування за викраде
ний ТЗ проводиться двома частинами:

- 30% суми страхового відшкодування -  протягом 10 (десяти) робочих днів після отриман
ня страховою компанією копії постанови про відкриття кримінальної справи за фактом ви
крадення ТЗ.
- 70% страхового відшкодування -  протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення до- 
судового слідства (його зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримі
нальної справи тощо), але не пізніше як через 3 (три) місяці після порушення кримінальної 
справи за фактом викрадення цього ТЗ.

9.3.9.7. Обов’язковою умовою для виплати другої частини страхового відшкодування по ризику 
Викрадення" є передача Страхувальником Страховику права власності на викрадений ТЗ. За

значена дія виконується шляхом підписання між Страховиком і Страхувальником договору про 
передачу права власності, який містить відкладальну умову: викрадений ТЗ переходить у влас
ність Страховика з 00-00 дня, наступного за днем отримання Страхувальником другої частини 
страхового відшкодування, якщо це передбачено Договором страхування.»
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