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Форма №2093-01 

 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № _________ 

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ  
 

м. Київ                                                              „____” січня 2014 р. 
АТ «ПРОСТО-страхування» (надалі - «Страховик»), в особі Першого Заступника Голови Правління ____________________________, 
що діє на підставі Довіреності №___________ від __.__.201__ р.,  з однієї сторони та ______________________________________ (надалі 
- „Страхувальник”), в особі ____________________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони (надалі іменовані – 
«Сторони»), уклали цей Генеральний договір добровільного страхування вантажів (далі – Договір) відповідно до Закону України «Про 
страхування», на підставі ліцензії серії АВ №521036, Правил добровільного страхування вантажів і багажу (вантажобагажу) №2093 від 
19.06.08 р. (далі - Правила), про наступне: 

РОЗДІЛ 1 – УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

1.1. Предмет Договору Предметом цього Договору є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, 
пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням заявленими на страхування 
вантажами, а саме: 

1.2. Найменування  
застрахованих вантажів* 

1. Побутова техніка, будівельні матеріали, комп’ютери і комплектуючі, олії мастильні, генератори, 
інші вантажі, крім небезпечних вантажів, вибухонебезпечних та зброї за узгодженням Сторін 
2. Інші категорії вантажів, що підлягають страхуванню та належним чином вказані у Страховому 

Сертифікаті, що оформлюються на кожне окреме перевезення. 
* Вантаж (найменування, кількість міст, вагу, габарити одиниці вантажу) вказуються в заяві на страхування та Страховому Сертифікаті, що 
оформлюються на кожне окреме перевезення вантажу.  

1.3. Вид транспорту та маршрути 
перевезень 

Вид транспорту Маршрути перевезень (країна, місто, адреса відправлення-прибуття)** 

автомобільний  

залізничний  
авіаційний  
морський  

комбінований:  
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
(вказати вид транспорту) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Можливі перевезення по інших маршрутах, про які Страхувальник зобов'язується 
вказувати в заяві на страхування кожного окремого перевезення. Страхувальник 
зобов‘язаний повідомити Страховика про перевезення до його початку. 

** Конкретний маршрут перевезення та вид транспорту вказуються в заяві на страхування та Страховому Сертифікаті, що оформлюються на 
кожне окреме перевезення вантажу.  

1.4. Страхові ризики (Відповідно до п. 2 цього Договору). Необхідне позначити     

 ВАРІАНТ “А” - „З відповідальністю за всі ризики”  так  ні  

1.5.Строк дії Договору страхування з 00-00 год. за Київським часом  01 лютого 2014 р. 

по 24-00 год. за Київським часом  31 січня 2015 р. 

1.6.Умови постачання CIF  так   ні  CIP  так   ні інше так 
Повідомляється в заяві на страхування кожного окремого перевезення, якщо по будь-якому окремому перевезенню застосовуються інші умови постачання. 

1.7. Істотні умови перевезень вантажів 

1.7.1. Транспортній засіб/ 
засіб перевезення  

Тип, марку, назву судна, реєстраційні або бортові №№ Страхувальник повинен вказати в заяві на 
страхування кожного окремого перевезення вантажу. 

1.7.2. Перевізник/ експедитор Страхувальник повинен вказати в заяві на страхування кожного окремого перевезення вантажу. 
1.7.3. Упакування, спосіб 
перевезення 

Контейнер, спеціальне кріплення, за узгодженням – інші види упакування. 

Упакування пред'явлених до страхування вантажів повинно відповідати умовам майбутнього маршруту перевезення і прийнятим торговельним порядкам, воно повинно 
бути в справному стані. Повідомляється в заяві на страхування кожного окремого перевезення. 

1.7.4. Спосіб перевезення Контейнерні перевезення, за узгодженням – інші види перевезення. 
Повідомляється в заяві на страхування кожного окремого перевезення. 

1.7.5.Товаросупроводжувальні 
документи 

Страхувальник повинен вказати в заяві на страхування кожного окремого перевезення вантажу. 
(Вказати назву документу, №№ товаросупроводжувальних документів, дата їх складання  повідомляються в заяві на 
страхування кожного окремого перевезення.) 

1.7.6. Перевантаження Якщо є, вказати місце, спосіб, відповідальних за перевантаження в заяві на страхування кожного 
такого перевезення. (Вказати місце, спосіб, відповідальних за перевантаження) 

1.7.7. Зберігання Вантаж застрахований при складському зберіганні у пункті постачання     так  ні  
 Вантаж застрахований при проміжному складському зберіганні                   так ні 
Вантаж може бути застрахований при складському зберіганні у пункті постачання чи проміжному складському зберіганні на умовах визначених за згодою Сторін та 
зазначених у Сертифікаті на перевезення. При цьому  Страхувальник повинен вказати місце, порядок, строк та інші суттєві умови зберігання в заяві на страхування 
кожного окремого перевезення. 
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1.8.Загальна вартість вантажів 
(загальний (плановий) обсяг перевезень) 

Еквівалент 
USD _________ 

(_________________________________________доларів США, що складає  
________________________ (___________________________________ грн.), 

по курсу НБУ 1 USD = ___________грн. станом на __________р. 

1.9. Інші витрати та збитки, пов’язані з 
перевезенням вантажу (які включені у 
розмір страхової суми)  

 

1.10. Ліміт відповідальності Страховика    100% (від вартості планованих до перевезення вантажів) 

1.11. Страхова сума Визначається в залежності від вартості перевезення кожного окремого вантажу та 
вказується в Страховому Сертифікаті, що оформлюються на кожне окреме перевезення 
вантажу. 

Страхова сума на кожне перевезення визначається як сума: контрактної вартості вантажу, інших витрат, пов’язаних з перевезенням 
вантажу та ліміту відповідальності Страховика. Відповідальність Страховика обмежується страховою сумою по кожному конкретному 
перевезенню, вказаному в Страховому Сертифікаті на кожне таке перевезення.  

1.12. Страховий тариф встановлюється на кожне окреме перевезення Страховиком за узгодженням Сторін та зазначається в 
Страховому Сертифікаті, що оформлюється на кожне окреме перевезення. 

1.13. Страхова премія. Порядок сплати страхової премії. 

Страхова премія розраховується відповідно п.1.11 та 1.12 цього Договору та,  яку Страхувальник зобов'язаний внести  Страховику згідно 

з умовами цього Договору  (Страховому Сертифікату на кожне перевезення вантажу). 
1.13.1. Страхова премія по кожному перевезенню. 
Страхувальник до початку відправлення вантажу письмово або по факсу чи електронній пошті  надає Страховику Заяву на страхування 
окремого перевезення вантажу до цього Договору, яка підтверджує тип вантажу, вартість вантажу, дату відправлення та інформацію про 
транспортний засіб та маршрут перевезення. Дія Страхового Сертифікату щодо кожного окремого перевезення вантажів починається з 
наступного дня після отримання Заяви на страхування відповідного окремого перевезення вантажу. Представник Страховика, на підставі 
Заяви на страхування окремого перевезення вантажу, виставляє рахунок на оплату страхової премії за відповідне окреме перевезення 
вантажу та видає Страховий Сертифікат на це перевезення. Страхова премія за кожне окреме перевезення вантажу повинна бути 
сплачена на поточний рахунок Страховика протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання відповідного рахунку.  

Страхова премія по кожному перевезенню розраховується на підставі Заяви на страхування окремого перевезення вантажу до цього 
Договору наступним чином: 

Пп = Вв x Тп,  
де: 
Пп – страхова премія за кожне перевезення; 
Вв – страхова сума (ліміт відповідальності) по кожному перевезенню; 
Тп – базова тарифна ставка відповідно до виду перевезення. 
1.14. Безумовна франшиза            
(від страхової суми)  

вантажу на кожному засобі перевезення                                 так  ні 

при перевезенні автомобільним транспортом  

при перевезенні залізницею  

при перевезенні водним транспортом    

при перевезенні авіаційним транспортом  

при перевезенні комбінованим транспортом  

При цьому конкретний розмір франшизи (відсоток та/або абсолютна величина франшизи) зазначається в Страховому Сертифікаті на кожне окреме 
перевезення. 
Відповідальність Страховика настає після того, як  сума збитку Страхувальника, що підлягає відшкодуванню за цим Договором, по кожному  
окремому перевезенню перевищить суму франшизи, визначеної у конкретному  Страховому Сертифікаті на таке перевезення.  

Цей Договір укладено на підставі Заяви на страхування, яка є його невід’ємною частиною. 

 
Страховик: Страхувальник: 

АТ «ПРОСТО-страхування»  
Адреса: 04050 Україна, м. Київ, вул. Герцена, 10,           Адреса:  
р/р 26503441 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО-300335, 
Код ЄДРПОУ-24745673 

п/р  
МФО  
код ЄДРПОУ  
ІПН  

Тел,факс. +38 044 206 28 85  Тел,факс.  
Перший Заступник Голови Правління  
 
______________________ Крашенінніков І.В. 
МП 

Генеральний директор  
 
______________________  
МП 
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РОЗДІЛ 2 – ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
2.1.Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, що 
призвела до майнових збитків Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок знищення, пошкодження чи втрати застрахованого майна. 
2.2.Страховий випадок - передбачена п.п.2.3.1.- 2.3.4. цього Договору подія (або декілька подій) та яка(які) визначена у п. 1.4 цього Договору, що 
відбулася (відбулися) під час строку дії Договору страхування, з настанням якої (яких) виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі. 
2.3.За цим Договором страхування, Страховик може надати страховий захист від збитків, що сталися внаслідок настання однієї або кількох 
випадкових подій під час: 

- перевезення вантажу та/або багажу; 
- тимчасового зберігання вантажу та/або багажу під час перевезення. 
За цим Договором, страхові ризики (випадкові події) згруповані у відповідності до нижчезазначених варіантів страхового захисту, що 

відповідають Застереженням Інституту Лондонських страховиків по страхуванню вантажів: 
2.3.1.ВАРІАНТ “А” 
"З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ВСІ РИЗИКИ"  
За Договором страхування, укладеному на цих умовах, відшкодовуються: 
а) збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу та/або багажу, що сталися з будь якої причини, крім випадків, 
передбачених у пунктах 3.1.,3.2.,3.3. цього Договору; 
б) збитки, витрати та внески по загальній аварії; 
в) збитки відповідно до умови „Зіткнення по вині всіх суден, що зіткнулися”. 
Якщо збиток відшкодовується за умовами Договору страхування, підлягають відшкодуванню усі необхідні і доцільно здійснені витрати: 
- по рятуванню (спасінню) вантажу та/або багажу; 
- по уникненню або зменшенню розміру збитку,  
які розподілені або встановлені договором про перевезення та/або чинним законодавством і процесуальними нормами. 
2.3.2.ВАРІАНТ “В”  
"ІЗ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ЧАСТКОВУ АВАРІЮ" 
За Договором страхування, укладеному на цих умовах, відшкодовуються: 
а) збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу та/або багажу внаслідок: вогню, вибуху, блискавки, землетрусу, 
вулканічного виверження; перекидання або сходу з залізничних рейок наземного засобу перевезення; посадки судна на мілину, викидання на 
берег, перевертання, або у разі, коли судно тоне; зіткнення засобів перевезення між собою, або з будь-яким об’єктом, за винятком контакту з 
водою; протікання морської, озерної або річкової води у судно, інший транспортний засіб, контейнер з вантажем, підйомник або місце збереження, 
обґрунтованого викидання палубного вантажу та/або багажу за борт, змивання вантажу та/або багажу хвилею; 
б) повна втрата цілого місця вантажу та/або багажу в результаті падіння за борт або на судно чи іншій засіб перевезення  при навантаженні чи 
розвантаженні;  
в) розвантаження у порту, або іншому місці сховища;  
г) збитки, витрати і внески по загальній аварії; 
д) збитки відповідно до умові „Зіткнення по вині всіх суден, що зіткнулися”. 
Якщо збиток відшкодовується за умовами Договору страхування, підлягають відшкодуванню усі необхідні і доцільно здійснені витрати: 
- по рятуванню (спасінню) вантажу та/або багажу; 
- по уникненню або зменшенню розміру збитку,  
які розподілені або встановлені договором про перевезення та/або чинним законодавством і процесуальними нормами. 
2.3.3.ВАРІАНТ “С”  
"БЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ, КРІМ ВИПАДКІВ АВАРІЇ" 
За Договором страхування, укладеному на цих умовах, відшкодовуються: 
а) збитки від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу та/або багажу внаслідок: вогню, вибуху; перекидання або сходу з 
залізничних рейок наземного засобу перевезення; посадки судна на мілину, викидання на берег, перевертання, або у разі, коли судно тоне; 
зіткнення засобів перевезення між собою, або з будь-яким об’єктом, за винятком контакту з водою; обґрунтованого викидання палубного вантажу 
та/або багажу за борт; 
б) розвантаження у порту, або іншому місці сховища; 
в) збитки, витрати і внески по загальній аварії; 
г) збитки відповідно до умові „Зіткнення по вині всіх суден, що зіткнулися”. 
Якщо збиток відшкодовується за умовами Договору страхування, підлягають відшкодуванню усі необхідні і доцільно здійснені витрати: 
- по рятуванню (спасінню) вантажу та/або багажу; 
- по уникненню або зменшенню розміру збитку,  
які розподілені або встановлені договором про перевезення та/або чинним законодавством і процесуальними нормами. 
2.3.4.ВАРІАНТ “N”  
“З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА НАЗВАНИ РИЗИКИ” 
За Договором страхування, укладеному на цих умовах, відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок настання однієї або кількох подій, окремо 
обраних Страхувальником, у відповідності до переліку п.п. 2.3.1. – 2.3.3., та підпунктах а), б), в), г), д) п. 2.3.4.1. цього Договору, які належним 
чином перераховані та зазначені в п. 1.4. цього Договору.  
2.3.4.1. Якщо це зазначено у п. 1.4., відшкодовуються збитки: 
а) від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу та/або багажу внаслідок бурі, вихору та інших стихійних лих, провалу мостів; 
б) від пошкодження або повної загибелі усього або частини вантажу та/або багажу внаслідок випадковостей при навантаженні, укладанні, 
розвантаженні вантажу та/або багажу, а також при заправці (прийому) засобу перевезення паливом; 
в) від крадіжки та інших зловмисних (протиправних) дій третіх осіб. 
г) внаслідок пропажі засобу перевезення безвісти;  
д) витрати по визначенню розміру збитку. 
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2.4.За згодою сторін умови страхування можуть бути змінені, доповнені, або замінені іншими умовами, загальноприйнятими в міжнародній 

страховій практиці.  
Умовами цього Договору (Страхового Сертифікату) додатково може бути передбачена відповідальність Страховика, а саме за збитки:  
2.4.1. внаслідок причин, перерахованих у пунктах 3.2 та 3.3. цього Договору; 
2.4.2. під час зберігання застрахованого вантажу та/або багажу на складі чи іншому спеціально призначеному місці на умовах, визначених у 
договорі страхування:  

а) у місці відправлення: на час очікування до моменту навантаження;  
б) у місці призначення: після розвантаження; 
в) у випадку мультимодального перевезення (тобто декількома видами транспорту): у місці тимчасового (проміжного) зберігання 
вантажу та/або багажу після розвантаження з транспортного засобу попереднього етапу перевезення на час очікування до моменту 
навантаження на транспортний засіб наступного етапу перевезення. 

2.5.Збитки від загибелі тварин і птахів та від нещасних випадків з ними; від витоку і розтруски вантажу та/або багажу; від лому та бою скла, 
порцеляни, фаянсу, кераміки, мармуру і виробів із них, цегли всякого роду, точильних та літографських каменів, графітових тиглів, електродів і 
інших схильних до лому та бою предметів при страхуванні на умовах, зазначених у підпунктах 2.3.2. і 2.3.3. ст.2. цього Договору, відшкодовуються 
тільки в тому випадку, якщо ці збитки відбулися внаслідок повної загибелі та/або пропажі безвісти засобу перевезення. 
3. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
3.1.Не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок: 
а) навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника або Вигодонабувача щодо порушення встановлених правил перевезення, пересилання та 
збереження вантажів та/або багажу; 
б) прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, пов'язаних із будь-яким застосуванням атомної енергії 
і використанням матеріалів, що розщеплюються; 
в) неморехідністю судна; 
г) непридатністю судна або іншого засобу перевезення (в т.ч. контейнера або підйомника) для безпечного перевезення застрахованого вантажу 
та/або багажу, якщо Страхувальник або його службовці знали про це; 
д) неморехідності судна та/або непридатності засобів перевезення до здійснення безпечного перевезення застрахованого вантажу та/або багажу 
до місця призначення, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) та його службовці винні у виникненні обставин, які призвели до такої неморехідності 
та/або непридатності; 
є) невідповідності технічним нормам упакування або закупорювання вантажів та/або багажу та відправлення вантажів та/або багажу в 
ушкодженому стані, порушенням вимог щодо формування укрупнених вантажних та/або багажних місць, невідповідного розміщення та кріплення 
вантажу та/або багажу, недоліків при навантаженні чи недоцільного способу навантаження, якщо страхувальник здійснює навантаження 
самостійно, навантаження у необладнаний відповідним чином транспортний засіб, або навантаження понад норми. Страховик не несе 
відповідальності за пошкодження вантажу у випадку відсутності документально зафіксованих пошкоджень упаковки; 
ж) не своєчасна доставка вантажів та/або багажу, падіння цін, якщо навіть подія, внаслідок якої відбулася затримка, покривається страхуванням 
(за винятком витрат, які належить оплатити по загальній аварії);    
з) неплатоспроможності або фінансової неспроможності власників, менеджерів, фрахтувальників, операторів транспортних засобів або їхніх 
представників; 
і) не відшкодовуються також всякі інші непрямі та комерційні збитки Страхувальника (втрата товарної вартості майна , що перевозиться; моральна 
шкода; втрата очікуваного прибутку; витрати на відрядження; штрафи і т. ін.), крім тих випадків, коли за умовами страхування такі збитки 
підлягають відшкодуванню в порядку загальної аварії або коли ці ризики окремо вказати в договорі страхування, як застраховані; 
к) нормативного витікання, нормативну утрату ваги чи об’єму, або нормативний знос застрахованого вантажу; 
л) внутрішніх  властивостей або дефектів застрахованого вантажу та/або багажу;  
3.2.Не відшкодовуються збитки, що сталися в результаті: 
3.2.1.війни, громадянської війни, революції, бунту, повстання або громадянського безладдя, які виникли внаслідок вищевказаних випадків або 
внаслідок будь-якого ворожого акту сторони що воює, або проти неї; 
3.2.2.захвату, конфіскації, арешту, затримання та їх наслідків,  або будь-яких  спроб до цього (за винятком піратства при страхуванні за умовами 
п. 2.3.1. ВАРІАНТ “А” "З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ВСІ РИЗИКИ".) 
3.2.3.взаємодії з мінами, торпедами, бомбами, та іншими видами воєнної зброї; 
3.2.4.дій учасників страйків, локаутів або осіб, яки беруть участь у трудових безладдях, бунтах, або громадянських хвилюваннях; 
3.2.5.прямих або побічних наслідків актів тероризму, включаючи пошкодження або знищення вантажу та/або багажу від пожежі або вибуху, прямо 
чи побічно пов'язаних з терористичним актом. Під „Терористичним актом (тероризмом)” розуміється подія, яка включає у себе (але не 
обмежуючись) застосування сили або насильства та/або загрозу застосування сили або насильства особою або групою осіб поза залежності від 
того, діють вони самостійно, представляють або пов'язані з будь якою (будь якими) організацією (організаціями) або урядом (урядами), яке 
здійснюється у політичних, релігійних, ідеологічних або подібних цілях, включаючи намір вплинути на будь який уряд та/або залякування 
суспільства або його частини; 
3.2.6.знецінювання вантажу та/або багажу внаслідок забруднення або псування тари при цілісності зовнішнього упакування; 
3.2.7.нестачі вантажу та/або багажу при цілісності зовнішнього упакування або пломб, безпричинної зміни ваги; 
3.2.8.вогню або вибуху внаслідок перевезення (навантаження, розвантаження) та з відома Страхувальника або Вигодонабувача, або їхніх 
представників, однак без письмової на це згоди Страховика, небезпечних вантажів та/або багажу; 
3.2.9.впливу температури, трюмного повітря або особливих властивостей та природних якостей вантажу та/або багажу; усушки (утруски), гниття, 
бродіння,  корозії, окислення, природної зміни маси та/або об’єму; 
3.2.10.пошкодження, забарвлення, зміна кольору, пошкодження водою (в результаті конденсації), іржа; 
3.2.11.ушкодження вантажу та/або багажу хробаками, гризунами та комахами. 
3.3.Крім цього та на додаток до виключень, зазначених у п.3.1.,3.2. цього Договору, не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок (крім 
ВАРІАНТУ страхування “А” "З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА ВСІ РИЗИКИ"  ): 
3.3.1.підмочки вантажу та/або багажу атмосферними опадами; 
3.3.2.повені та землетрусу; 
3.3.3.відпрівання судна; 
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3.3.4.крадіжки та інших зловмисних (протиправних) дій третіх осіб; 

3.3.5.пропажі безвісти засобу перевезення. 
3.4.Під час доставки вантажу та/або багажу на ліхтерах, баржах та інших підвізних судах, Страховик несе відповідальність лише в тому випадку, 
якщо їх використання є звичайною нормою для місцевих умов. 
3.5. Підставою для відмови в виплаті (зменшення розмірів виплати) може бути відсутність повідомлення Страхувальника про суттєву зміну ризику. 
4. СТРАХОВА СУМА. ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА. 
4.1.Страхова сума - це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов страхування, зобов’язаний здійснити виплату страхового 
відшкодування при настанні страхового випадку. 
4.2.Вантаж та/або багаж вважається застрахованим у сумі, заявленій Страхувальником. Заявлена Страхувальником страхова сума вказана в п. 
1.11 цього Договору. Заявлена Страхувальником страхова сума може включати: дійсну (ринкову) вартість вантажу та/або багажу, а також, 
додатково, очікуваний прибуток, комісію, вартість перевезення (фрахту) та інші витрати, пов'язані з перевезенням вантажу та/або багажу. 
4.3.За вимогою Страховика, заявлена Страхувальником страхова сума має бути підтверджена відповідними документами.  
4.4.Якщо заявлена Страхувальником страхова сума по окремому перевезенню нижче дійсної (ринкової) вартості вантажу та/або багажу, 
Страховик відповідає за збиток пропорційно відношенню заявленої страхової суми до дійсної (ринкової) вартості вантажу та/або багажу, з 
урахуванням очікуваного прибутку, комісії, вартості перевезення (фрахту), та інших витрат, пов’язаних з перевезенням вантажу та/або багажу.  
5. СТРАХОВА ПРЕМІЯ 
5.1.Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з п.1.13 цього Договору.  
5.2.Страхова премія сплачується безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика чи готівкою в касу Страховика в розмірі і 
терміни, встановлені у п.п. 1.13.1.  цього Договору. 
5.3. Страхова премія по кожному окремому перевезенню сплачується Страхувальником протягом 5-х робочих днів з моменту виставлення рахунку 
Страховиком. 

6.  МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
6.1. Дія цього Договору поширюється на територію всіх держав маршрутів перевезень, за виключенням країн, штатів та/або республік, які 
знаходяться під дією торгових обмежень ООН та США, або тих, які знаходяться в стані війни. Страховик несе відповідальність за застрахований 
вантаж та/або багаж за умови перевезення застрахованого вантажу та/або багажу лише в рамках маршрутів вказаних у п.1.3. цього Договору 
(Страховому Сертифікаті на окреме перевезення). Відхилення від маршрутів перевезень можливе лише за форс-мажорних обставин, з метою 
запобігання виникнення страхової події, або зменшення розміру збитків, та у випадках, передбачених чинним законодавством країни, по території 
якої здійснюється перевезення. 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
7.1.Цей Договір укладений на строк, вказаний в п.1.5. цього Договору. 
7.2. Цей Договір набирає чинності не раніше 00 годин 00 хвилин дати, визначеної у п.1.5, як дата початку строку дії цього Договору; 
7.3.Дія цього Договору закінчується о 24 годині дати, яка вказана в Договорі у п.1.5., як дата закінчення строку дії цього Договору, якщо інше не 
зазначено умовами Страхового Сертифікату на окреме перевезення, при цьому дата початку дії страхового захисту по такому Страховому 
Сертифікату не повинна бути більшою ніж дата закінчення дії цього Договору. 
7.4. Конкретний період страхування зазначається у Страховому Сертифікаті на окреме перевезення.  
7.5.Відповідальність Страховика за цим Договором (Страховим Сертифікатом) починається з моменту, коли вантаж та/або багаж буде прийнято 
до перевезення по місцю його складування в пункті відправлення, і продовжується протягом усього перевезення за вказаним в Страховому 
Сертифікаті на окреме перевезення (включаючи перевантаження і перевалки, та тимчасове зберігання у пунктах перевантажень і перевалок)ю 
7.6.Відповідальність Страховика за цим Договором припиняється при виконанні будь-якої з нижчезазначених умов: 
7.6.1. вантаж та/або багаж доставлений за місцем призначення (на склад вантажоотримувача або інший кінцевий пункт, відповідно умов п.1.3 
цього Договору); 
7.6.2. якщо вантаж та/або багаж доставлений на будь який інший склад або місце збереження, попереднє пункту призначення, або у пункті 
призначення, для: 

- іншого зберігання, чим при звичайному перевезенні;  
- розбивці коносаментної партії в місці розвантаження та подальшого перевезення окремими партіями; подальшого збереження і 

розподілу вантажу та/або багажу.  
7.6.3. якщо період зберігання склав понад 60 днів з дня розвантаження вантажу та/або багажу за місцем призначення (на склад 
вантажоотримувача або інший кінцевий пункт, відповідно умов п.1.3 цього Договору), у залежності від того, яка з вищевказаних подій (7.6.1, 7.6.2., 
7.6.3.) відбулася раніше. 
7.8.Строк дії цього Договору (Страхового Сертифікату) та/або період страхування  може бути пролонговано (продовжено) за умови затримки 
вантажу та/або багажу за незалежних від Страхувальника обставин, або в зв’язку з використанням перевізником своїх прав, що випливають з 
умов цього Договору або умов перевози. Про всі такі зміни в строках доставки прийнятого на страхування вантажу та/або багажу, Страхувальник 
зобов’язаний повідомляти Страховика, як тільки йому про це стане відомо. 
7.9.Якщо після набуття чинності цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), місце призначення вантажу та/або багажу 
змінюється за ініціативою Страхувальника, про що останній повинен протягом 24-х годин письмово повідомити Страховика, вантаж та/або багаж 
може залишатися застрахованим, при цьому Страховик має право змінювати умови страхування і розмір страхової премії. В будь-якому разі такі 
зміни оформляються письмовими додатковими угодами до цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення)  
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
8.1.СТРАХУВАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 
8.1.1.Оплачувати страхові платежі (страхову премію) у терміни і розмірах, визначених в п.1.13 цього Договору; 
8.1.2.Повідомити Страховика про інші договори страхування щодо предмету цього Договору, які укладено ним з іншими страховими компаніями; 
8.1.3.Вживати всіх необхідних та доцільно здійсненних заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 
випадку; 
8.1.4.Будь-яким документальним способом (письмово, факсом, телеграмою тощо) повідомити Страховика про настання страхового випадку 
протягом трьох діб з дня, коли йому стало відомо про такий страховий випадок (або подію, що може бути кваліфікована як страховий випадок); 
8.1.5.В разі настання страхового випадку, надавати усім, кого це стосується, необхідну інформацію про Страховика з яким укладено цей Договір 
(Страховий Сертифікат); 
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8.1.6.Забезпечити доступ представникам Страховика або вповноваженим ним особам до документації, що має безпосереднє відношення до 

предмету цього Договору, у будь-який робочий час Страхувальника; 
8.1.7.Сповістити Страховика про можливий судовий процес, що розпочатий по відношенню до третіх осіб або Страхувальника (Вигодонабувача), 
що має безпосереднє або опосередковане відношення до страхового випадку; 
8.1.8.Утримуватися від будь-яких дій, що можуть зашкодити інтересам Страховика, за винятком здійснення своїх прав, що визначені цим 
Договором (Страховим Сертифікатом);  
8.1.9.Забезпечити право вимоги до осіб, відповідальних за завдану шкоду, а також передати Страховику усі документи та здійснити всі  дії, 
необхідні для забезпечення права вимоги до винуватців (третіх осіб). При цьому, Страховик відшкодовує всі необхідні та цілеспрямовані витрати 
Страхувальника, здійсненні для виконання ним цих обов’язків. 
8.1.10.Виконувати умови цього Договору (Страхового Сертифікату); 
8.1.11.Повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину), якщо протягом встановлених законодавством України 
строків позивної давності стане відомою така обставина, яка за законом, цим Договором повністю або частково звільняє Страховика від виплати 
страхового відшкодування. 
8.1.12.Полегшити представнику страховика ідентифікацію вантажу та/або багажу, у випадку якщо Страхувальником подано повідомлення про 
страховий випадок; 
8.1.13.Надати можливість представнику Страховика в будь-який момент провести огляд вантажу та/або багажу; 
8.1.14.Надати всю необхідну Страховику допомогу для встановлення розміру і причин збитку і дати повні відповіді на його запитання. 
8.2.СТРАХУВАЛЬНИК МАЄ ПРАВО: 
8.2.1.При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування відповідно до умов цього Договору; 
8.2.2.Укласти цей Договір (Страховий Сертифікат на окреме перевезення) на користь третьої особи – Вигодонабувача (особа, що має право на 
отримання страхового відшкодування); 
8.2.3.Достроково припинити дію цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення) відповідно до умов цього Договору; 
8.2.4.У період дії цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), за узгодженням зі Страховиком вносити зміни в цей Договір 
(Страховий Сертифікат на окреме перевезення), що стосуються розміру страхової суми, термінів дії, маршруту перевезення, застрахованих 
ризиків тощо, шляхом підписання додаткових угод з перерахунком страхової премії; 
8.2.5.Отримати дублікат цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення) у випадку його втрати; 
8.2.6.Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку. 
8.3.СТРАХОВИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: 
8.3.1.Ознайомити Страхувальника з умовами цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення) та Правилами страхування; 
8.3.2.Протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику; 
8.3.3.Протягом 10 (десяти) днів з дня, коли йому було надано всі документи, які необхідні для прийняття рішення про розмір та причини настання 
страхового випадку, скласти страховий акт (аварійний сертифікат) та прийняти рішення про виплату або про відмову від виплати страхового 
відшкодування та повідомити про це рішення Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови та у письмовому вигляді; 
8.3.3.1.Здійснити сплату страхового відшкодування протягом 10 (десяти) днів з дня, коли Страхувальник надав письмову згоду з розміром 
страхового відшкодування шляхом підписання страхового акту (аварійного сертифікату) у формі встановленій Страховиком. 
8.3.4.Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення обсягу збитків; 
8.3.5.За заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів щодо зменшення страхового ризику, або внаслідок обґрунтованого збільшення 
вартості вантажів переукласти за заявою Страхувальника цей Договір з урахуванням цих обставин; 
8.3.6.Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством 
України. 
8.4.СТРАХОВИК МАЄ ПРАВО: 
8.4.1.Перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні цього Договору або Страхового Сертифікату на кожне окреме перевезення,  
а також перевіряти виконання Страхувальником умов цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення); 
8.4.2.Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір; 
8.4.3.До виплати страхового відшкодування безпосередньо Вигодонабувачу, Страховик має право додатково отримати від Страхувальника 
відповідно письмову згоду на це. 
8.4.4.Достроково припинити дію цього Договору або Страхового Сетрифікату в порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством 
України; 
8.4.5.У випадку зміни ступеня страхового ризику або розширення обсягу страхування запропонувати Страхувальнику змінити або доповнити 
умови цього Договору або Страхового Сертифікату, у тому числі вимагати сплати додаткової страхової премії.  
8.4.6.Розпочати розслідування та проводити оцінку збитку та розмір втрат за власною ініціативою і за свої кошти. Зазначені дії Страховика не є 
підставою для визнання з боку Страховика страхового випадку; 
8.4.7.У разі відмови у виплаті страхового відшкодування надати відповідне обґрунтування причин відмови; 
8.4.8.Відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли: 

- не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків, обставини, які підтверджують право Страхувальника (Вигодонабувача) 
на одержання відшкодування - до з'ясування таких обставин, але не більш ніж на 90 днів;  

- проти Страхувальника або Вигодонабувача, або посадових осіб Страхувальника (Вигодонабувача) - юридичної особи порушена кримінальна 
справа, що має безпосереднє відношення до страхового випадку – до винесення остаточного рішення по даній кримінальній справі; 

-в інших випадках зазначених в цьому Договорі – однак не більше, ніж на 90 днів, з дати настання страхового випадку. 
8.4.10.Відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі: 

а) виявлення навмисних дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір (Страховий Сертифікат на окреме 
перевезення), 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;  
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б) вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір (Страховий Сертифікат на 

окреме перевезення), умисного злочину, що призвів до страхового випадку;  
в) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;  
г) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;  
д) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення 

Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;  
  є) порушення Правил протипожежної безпеки, Правил збереження і перевезення вогненебезпечних та вибухових речовин і предметів; 
  ж) порушення перевізником, чи його представниками Правил збереження і перевезення вантажів та/або багажу з відома 
Страхувальника;  
  з) не подання Страхувальником (відповідно до умов цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення)) документів, які 
необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, подання документів, оформлених з порушенням дійсних норм 
(підписаних не уповноваженою особою, з відсутністю номеру, печатки чи дати, наявність виправлень та інше) чи подання документів, які містять 
недостовірну інформацію щодо терміну, причин, обставин страхового випадку та розміру збитку; 
  й)відмова Страхувальника від свого права вимоги до особи, відповідальної за скоєний збиток, чи неможливість здійснення Страховиком 
цього права з вини Страхувальника; 

к)інші випадки, передбачені законодавством України.  
8.4.11.Вимагати повернення страхового відшкодування від Страхувальника (або Вигодонабувача, якщо він був отримувачем страхового 
відшкодування), або його частки, у випадку одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) повної (часткової) компенсації від третіх, винних у 
настанні страхового випадку осіб; 
8.4.12.У разі необхідності направляти запити в компетентні органи щодо надання інформації необхідної для врегулювання страхового випадку. 
9. ДІІ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
9.1.При настанні події, що може бути кваліфікована, як страховий випадок, в зв'язку з якою Страхувальник звертається до Страховика з вимогою 
про виплату страхового відшкодування, Страхувальник зобов'язаний: 
9.1.1.Негайно, однак не пізніше трьох діб, враховуючи той день, коли йому стало відомо або мало стати відомим про страховий випадок, 
письмово або іншим документальним способом (факсом, телеграмою тощо) сповістити про це Страховика або його вповноваженого 
представника; 
9.1.2.Негайно заявити про настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, відповідним компетентним органам та/або 
відповідним експертам (на письмову вимогу Страховика).  
9.1.3.Вдатися до всіх можливих заходів щодо попередження та зменшення збитку та спасіння застрахованого вантажу та/або багажу. 
9.1.4.Надати Страховику або його представнику можливість провести огляд застрахованого вантажу та/або багажу, провести розслідування 
причин та розміру збитків, прийняти участь в заходах щодо зменшення збитку та спасінню застрахованого вантажу та/або багажу. Така вимога 
має бути подана Страховиком протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дня отримання повідомлення від Страхувальника про такий страховий випадок; 
Страхувальник має право самостійно змінювати картину збитку тільки в тому випадку, коли це доцільно з точки зору безпеки або призведе до 
зменшення розміру збитку.  
9.1.5.За вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка необхідна для визначення причин та розміру завданих в 
результаті страхового випадку збитків. 
9.1.6.Зазначені в п.9.1.1.-9.1.5. вимоги поширюються на Вигодонабувача, якому відомо про укладений цей Договір (Страховий Сертифікат на 
окреме перевезення) на його користь.  
10.  ПОРЯДОК І УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ ТА СУМИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  
10.1.Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру страхової суми (п.1.11 та розділу 4 цього Договору), якщо інше не 
передбачено умовами цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення). 
10.2.Якщо в момент настання страхової події дійсна (ринкова) вартість застрахованого вантажу та/або багажу нижча ніж заявлена в заяві та 
зазначена в п.1.8. Договорі страхування, то розмір страхового відшкодування визначається на підставі дійсної (ринкової) вартості застрахованого 
вантажу та/або багажу на момент настання страхового випадку. 
10.3.З розміру страхового відшкодування завжди вираховується вартість вантажу та/або багажу, який залишився після настання страхового 
випадку. 
10.4.Виплата страхового відшкодування проводиться лише після встановлення факту страхового випадку. Страхувальник зобов'язаний надати 
Страховику усі необхідні документи, в тому числі від відповідних компетентних органів, які підтверджують наявність страхового інтересу, 
настання, причини та розмір збитку. Невиконання Страхувальником цих вимог дає право Страховику відмовити в виплаті страхового  
відшкодування в частині збитку, яка не підтверджена такими документами: 

Документи, що, як правило, необхідні для розгляду претензії по збитках: 
- заява про настання страхового випадку; 
- заява на виплату страхового відшкодування; 
- Договір страхування (поліс, сертифікат, страхове свідоцтво) на відповідне перевезення; 
- коносаменти, залізничні накладні, авіа накладні, ТТН, СMR-накладні, контракти та інші перевізні документи, фактури та рахунки, якщо за 

змістом цих документів Страхувальник має право розпорядження вантажем та/або багажем; при страхуванні фрахту: чартер-партії, 
платіжні доручення та коносаменти; 

- морський протест, виписка з суднового журналу та інші офіційні акти із зазначенням причин події; у випадку зникнення засобу 
перевезення безвісти: достовірні свідчення про час виходу судна (іншого засобу) за маршрутом перевезення із порту (пункту) 
відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в строк, встановлений для визнання судна (іншого засобу перевезення) 
зниклим безвісти; 

- комерційний акт; 
- акти огляду вантажу та/або багажу аварійним комісаром, акти експертизи, оцінки і т.і. документи, складені згідно з законами чи звичаями 

того місця, де визначається збиток; документи, що виправдовують здійснені видатки, рахунки по збитках, а у випадку вимоги про 
відшкодування збитків, витрат та внесків по загальній аварії, обґрунтований документами рахунок чи диспаша. 

- бухгалтерські документи та виписки; 
- висновки товарознавчої експертизи; 
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- документи, що підтверджують дійсну (ринкову) вартість об’єкту страхування; 

- документи, що підтверджують вартість вантажу та/або багажу, який залишився після настання страхового випадку; 
- фотографії пошкодженого вантажу та/або багажу; 
- у випадку пожежі, стихійних лих, крадіжки і т.і. довідка компетентних органів (пожежного нагляду; органів гідрометеослужби; органів 

Міністерства Внутрішніх Справ) і т.і.; 
10.5.Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду, умов страхування та наданих Страхувальником документів. 
10.6.Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування в терміни визначені умовами даного Договору. Рішення Страховика 
оформляється страховим актом (аварійним сертифікатом).  
10.7.Страхова виплата здійснюється в безготівковій формі, або за погодженням між Страхувальником (Вигодонабувачем) та Страховиком – 
готівкою через касу Страховика. 
10.8.Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунку Страховика або виплати їх готівкою через 
касу Страховика. 
10.9.Страхувальник не має права відмовитися від майна, що залишилося після страхового випадку, без письмової згоди на це Страховика. 
10.10.Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять у межах виплаченої суми права, які Страхувальник або Вигодонабувач 
має по відношенню до тих осіб, які відповідальні за збитки.  
10.11.Якщо Страхувальник або Вигодонабувач отримав часткове відшкодування за збитки від третіх осіб, Страховик виплачує лише різницю між 
сумою, яка належить оплаті за умовами Договору страхування та сумою, отриманою від третіх осіб. 
10.12.Право на пред’явлення Страхувальником претензій Страховику по виплаті страхового відшкодування триває згідно з встановленими 
законодавством строками позовної давності. 
10.13. Для отримання страхового відшкодування за цим Договором Страхувальник або Вигодонабувач повинен  мати  майновий інтерес щодо 
застрахованого вантажу на момент настання страхового випадку. 
11. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
11.1.Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 

- закінчення терміну дії - з 24-ої години доби, що вказана в п.1.5 Договору, як дата закінчення дії цього Договору з врахуванням умов п.7.3 
цього Договору. 

- виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
- несплати страхової премії (її частини) - на умовах передбачених цим Договором (Страховим Сертифікатом на окреме перевезення); 
- ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності; 
- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавству України; прийняття судового рішення про визнання цього Договору 

(Страхового Сертифікату на окреме перевезення) недійсним; 
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

11.2.Про намір достроково припинити дію цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення) будь-яка сторона зобов’язана 
письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30-ть  днів до дати припинення цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме 
перевезення). 
11.3.При достроковому припиненні цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення) Страхувальник зобов’язаний повернути 
Страховику усі оригінали Страхових Сертифікатів на окреме перевезення та цього Договору.. 
11.4.У разі дострокового припинення дії цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), за вимогою Страхувальника Страховик 
повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та 
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором (Страховим Сертифікатом на окреме перевезення). Якщо вимога Страхувальника 
обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), то останній повертає 
Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.  
11.5.У разі дострокового припинення цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), за вимогою Страховика Страхувальнику 
повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього 
Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення), то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення 
дії цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення),, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 
11.6. Норматив витрат на ведення справи за цим Договором складає 40(сорок)%. 
12. Страховий Сертифікат. Заява на страхування кожного перевезення. 
У підтвердження факту страхування заявленого вантажу, Страховик видає Страхувальнику Сертифікат страхування вантажів на кожне окреме 
перевезення, що є невід'ємною складовою частиною цього Договору. 
Умови цього Договору, не зазначені в Страховому Сертифікаті, але не змінювані їм, вважаються включеними в такий Страховий Сертифікат. 
Якщо в Страховому Сертифікаті зазначені інші умови страхування, чим встановлені в цьому Договорі, але відповідно до побажань 
Страхувальника, викладеними в заяві на страхування конкретного окремого перевезення, то умови страхування, викладені в такому Сертифікаті 
мають пріоритетне значення.  
Страхувальник повинен повідомляти Страховика про кожне окреме перевезення, що підпадає під дію цього Договору в заяві на страхування 
кожного окремого перевезення по формі, встановленій Страховиком, до початку кожного такого перевезення. В заяві на страхування кожного 
перевезення повинні бути вказані усі істотні умові перевезення вантажу, а також додаватися копії наступних документів: контракт купівлі-продажу, 
договір на перевезення, відвантажувальні документі, Інвойсі (рахунок-фактури, чеки і т.і.), коносаменті, транспортні  накладні, складські 
документи, ін.  
Заява на страхування окремого перевезення є невід’ємною складовою частиною цього Договору та Страхового Сертифікату на відповідне окреме 
перевезення. 
13.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
13.1. Всі спори щодо  цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення),  вирішуються шляхом переговорів та, при необхідності, із 
залученням незалежних експертів. 
13.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання розв'язуються у судовому порядку згідно з діючим законодавством 
України. 
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13.3.Строк позовної давності вимоги страхового відшкодування регламентується чинним законодавством України. 

13.4. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 
14. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ. 
14.1. Всі зміни та доповнення до умов цього Договору (Страхового Сертифікату на окреме перевезення),  здійснюються за згодою сторін шляхом 
підписання доповнень та/або додатків до цього Договору, у двох примирниках, по одному кожний із сторін. 
15. ІНШІ  УМОВИ   
15.1. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" №2297-VI від 01.06.2010 року, Страхувальник та/або Застрахована особа 
надає безвідкличну згоду щодо обробки його персональних даних АТ «ПРОСТО-страхування» з метою здійснення страхової діяльності, пов’язаної 
з нею фінансово–господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Страховика, а також відмовляється від письмового повідомлення 
щодо включення інформації про нього до бази персональних даних. Страхувальник та/або Застрахована особа  засвідчує, що ознайомлений(а) зі 
своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” №2297-VI від 01.06.2010 року. 
15.2. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що йому до укладення цього Договору Страховик додатково надав інформацію, 
передбачену ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 
15.3. Цей Договір складений у двох примірниках по одному кожній із Сторін. 
15.4. З Правилами „Добровільного страхування вантажів та багажу” №2093 від 19.06.2008 р. Страхувальник ознайомлений. 
 
 

З Правилами страхування ознайомлений, всі вказані відомості підтверджую  
Страховик:   Страхувальник: 

АТ «ПРОСТО-страхування»    
Адреса: 04050 Україна, м. Київ, вул. Герцена, 10,           Адреса:  
р/р 26503441 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО-300335, 
Код ЄДРПОУ-24745673 

п/р  
МФО  
код ЄДРПОУ  
ІПН  
 

Тел,факс. +38 044 206 28 85  Тел,факс.  
 

_______________________________ 
 
______________________  ___________________ 
МП 

_______________________________ 
 
______________________  ___________________ 
МП 

 


