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1. Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 Правил страхування викласти в новій нижченаведеній 
- редакції:
«7.3.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику 

письмов> заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій 
намір укласти Договір страхування. У разі подання за вимогою Страховика заяви в 
письмовій формі, вона повинна бути затверджена підписом (та печаткою -  для юридичних 
осіб) Страхувальника. Подання заяви на страхування не зобов'язує Страхувальника 
укладати Договір страхування. У разі укладення Договору страхування заява 
Страхувальника, подана в письмовій формі, є невід’ємною частиною Договору страхування. 
Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним при укладенні Договору 
страхування даних. Відомості, зазначені у заяві на страхування, становлять інформацію, що 
має істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. Підписана (скріплена печаткою 
-  для юридичних осіб) Страхувальником (його вповноваженим представником) заява має 
юридичну силу».

2. Підпункт 9.3.7. пункту 9.3. Правил страхування викласти в новій нижченаведеній 
редакції:

<9.3.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється в порядку, передбаченому 
умовами Договору страхування.

У разі, якщо страхові платежі було сплачено в безготівковій формі, не допускається 
виплата страхового відшкодування готівкою, якщо інше не передбачено Договором 
страхування.

У разі, якщо в Договорі страхування передбачено виплату страхового відшкодування 
шляхом оплати СТО. визначеній Страховиком, вартості відновлювального ремонту 
застрахованого ТЗ (СТ. ДО), Страховик має право видати Страхувальнику до початку 
проведення робіт з відновлювального ремонту лист, згідно з яким Страховик гарантує 
оплату вартості ремонтно-відновлювальних робіт (повністю або частково) за вирахуванням 
безумовної франшизи. якщо її було встановлено в Договорі страхування. Зазначений лист є 
підставою для початку проведення ремонтно-відновлювальних робіт застрахованого ТЗ (СТ. 
ДО). При цьому оплата вартості таких робіт (виплата страхового відшкодування) 
здійснюється в порядку та строки, передбачені договорами про співробітництво, 
укладеними Страховиком з СТО щодо виконання відновлювально-ремонтних робіт 
застрахованих ТЗ (СТ, ДО).»
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