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1. Внести зміни та доповнити Правила добровільного страхування 

відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 

пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування») від 

01.11.2007 р., зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг 15.11.2007 р. за номером 1572258 (надалі за текстом -  

Правила страхування), новим розділом наступного змісту:

«19. ОСОБЛИВІ УМОВИ

19.1. Договорами страхування, що укладаються на підставі цих Правил 

страхування, можуть бути встановлені за згодою Сторін будь-які особливі 

умови, додаткові умови, доповнення, застереження, зауваження, що 

уточнюють, конкретизують, розширюють або доповнюють умови страхування.

19.2. Особливі умови, що вносяться до умов Договорів страхування, не повинні 

суперечити чинному законодавству України або будь-яким чином порушувати 

чи обмежувати права Страхувальника.

19.3. Поняття, що використовуються у Договорах страхування, повинні 

відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. У разі потреби 

застосування понять, не визначених у відповідних нормативно-правових актах, 

у Договорах страхування дається їх тлумачення.

19.4. Не допускаються у тексті Договорів страхування:

- подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або 

неузгодженості між пунктами;

- застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до 

неоднозначного розуміння змісту;

- використання законодавчо визначених понять в іншій інтерпретації;

- порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до 

спотворення змісту.»
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2. Ці Зміни та доповнення до Правил страхування є невід’ємною частиною 

Правил страхування з моменту їхньої реєстрації Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в 

установленому законом порядку.

3. Усі інші умови Правил страхування залишаються незмінними.
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