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 УМОВИ СТРАХУВАННЯ 
I. ТЕРМІНИ 

Нижчевикладені терміни визначені в розумінні даного Договору і повинні нести вказане значення завжди, коли вони використовуються в тексті. 
1.1. МАЙНО – вантаж, або вантажі, за які Страхувальник несе відповідальність у зв‘язку з наданням послуг по перевезенню, за 

виключенням контейнерів, платформ, вантажів, які знаходяться в розпорядженні Страхувальника на інших підставах (у власності, 
оренді, лізингу і ін.). 
1.1.1. МАЙНО ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ: 

- аудіо-, відео-, теле-, комп‘ютерна техніка і аксесуари 
до неї; 

- апаратура стільникового телефонного зв‘язку 

- фотоапаратура і аксесуари до неї; 

- побутова, офісна техніка, електротехніка та 
інструменти; 

- метали, крім залізовмісних; 

- скло, вироби зі скла; 

- годинники; 

- парфумерні вироби  у флаконах, пляшках; 
 

- одяг і взуття; 

- хутро і вироби з хутра; 

- автомобілі, запасні частини до них; 

- рефрижераторні вантажі і вантажі, що перевозяться; 

- під температурним контролем; 

- спирт і напої, що його містять; 

- перероблений тютюн і тютюнові вироби; 

- інші підакцизні товари; 
 
 

1.1.2. ЦІННЕ МАЙНО: 

- твори мистецтва; 

- предмети антикваріату; 

- племінні тварини; 

- паспорти і інші документи, що засвідчують особу; 

- облігації, платіжні засоби або цінні папери іншого 
характеру; 

- банкноти і монети;  

- злитки дорогоцінних металів і вироби з них; 

- ювелірні вироби; 

- дорогоцінні камені і вироби з них;  

- коштовні ювелірні вироби. 
 

1.2. ПОШКОДЖЕННЯ ВАНТАЖУ - це зміна його механічних властивостей внаслідок биття, ламання тощо. 
1.3. ПСУВАННЯ ВАНТАЖУ — це хімічні або біологічні зміни вантажу, а пошкодження — механічні зміни (поломка, 

руйнування), що викликають зниження цінності вантажу внаслідок зменшення ефективності використання за 
призначенням. Причини пошкодження, псування вантажів криються у порушенні температурного режиму при 
перевезенні вантажів, які швидко псуються, в неправильному розміщенні їх на транспортних засобах тощо. 

1.4. ВТРАТА ВАНТАЖУ — це не лише фізична загибель, крадіжка або знищення вантажу, прийнятого до перевезення. На 
автомобільному транспорті вантаж вважається втраченим, якщо він не був виданий одержувачеві на його вимогу в 
строки передбачені чинним законодавством або Положеннями міжнародних транспортних конвенцій, що 
застосовуються в обов'язковому порядку. 

1.5. НЕСТАЧА має місце тоді, коли перевізник видає одержувачеві вантаж у меншій кількості, ніж його було прийнято від 
відправника по одному транспортному документу. Нестача може бути наслідком крадіжок вантажів під час 
перевезення чи зловживань з боку відправника, який недовантажує перевізний засіб тощо. 

1.6. ПЕРЕВІЗНИК - юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення 
вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) 
вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та 
перевізником. 

1.7. ЕКСПЕДИТОР (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за  його рахунок 
виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного 
експедирування. 

1.8. ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ПОСЛУГА – робота (послуга), що безпосередньо пов'язана  з організацією та 
забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу  за договором транспортного 
експедирування. 

1.9. КЛІЄНТ - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування 
самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або 
забезпечити виконання визначених договором транспортного  експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату 
експедитор 

1.10. ВАНТАЖОВЛАСНИК – власник товару, або особа, уповноважена власником товару на розпорядження товаром та певні 
дії у транспортному процесі, як суб’єкт взаємовідносин з учасниками транспортного процесу. 

1.11. ВАНТАЖОВІДПРАВНИК – особа, яка передає вантаж для здійснення транспортного процесу 
1.12. ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ – особа, уповноважена вантажовласником прийняти вантаж після закінчення транспортного 

процесу; 
1.13. ТРЕТІ ОСОБИ - це фізичні та юридичні особи (їхнє майно), не пов'язані зі страхувальником договірними зобов'язаннями (у 

тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням. 
1.14. СУБКОНТРАКТОР - будь-яка особа, що не є Співробітником Страхувальника, що виконує необхідні роботи на замовлення 

Страхувальника, тобто самостійна особа, яка виконує відповідно до розпоряджень контрактора згідно з договором і 
під його контролем частину роботи, призначеної для реалізації третім особам (споживачам). У міжнародній практиці, 
як правило, розглядається основний варіант, коли субконтрактор являє собою мале або середнє 
вузькоспеціалізоване підприємство. 

1.15. СПІВРОБІТНИК - будь-яка особа, що уклала трудову угоду зі Страхувальником, яка є дійсною на момент настання 
страхового випадку, включаючи осіб, які проходять практику. 
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1.16. ПРАВОМОЧНИЙ ОДЕРЖУВАЧ - фізична або юридична особа, яка зафіксована в дорожньо-транспортній накладній, як 
вантажоодержувач, і володіє правом власності на Майно або уповноважена належним чином іншою юридичною або 
фізичною особою на одержання Майна. 

1.17. ПЕРЕВЕЗЕННЯ – дорожнє перевезення Майна, розміщеного в контейнерах, камерах, ящиках або навалом, або іншим 
способом,  від пункту відправлення до пункту призначення за один раз і за одною накладною.  

1.18. ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА УМОВАХ КОНВЕНЦІЇ МДП - перевезення Майна (вантажу) з митниці відправлення в митницю 
призначення з дотриманням процедури, установленої Конвенцією МДП 1975р.. 

1.19. Тримач книжки МДП - юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на мовах Конвенції МДП у 
порядку,  передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право 
користування книжкою МДП у гарантійному об'єднанні,  реквізити якого зазначено в розділі 3 титульної сторінки 
книжки МДП; 

1.20. ТОВАРОТРАНСПОРТНІ ДОКУМЕНТИ - документи,  за якими здійснюється переміщення товарів та транспортних засобів і 
які містять відомості про ці товари та транспортні засоби. До основних товаротранспортних документів належать 
товаротранспортна накладна, коносамент тощо. 

1.21. БЕЗПЕЧНЕ МІСЦЕ ПАРКУВАННЯ - спеціально обладнана стоянка для автомобільних перевізників (наприклад, "TIR 
Parking”), стоянка, що охороняється, або територія дорожніх постів міліції (поліції), або на міждержавних пунктах 
пропуску для автомобільного сполучення, які забезпечені терміналами  для паркування з цілодобовою охороною. 

1.22. ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ - готівка, банкноти, валюта, чеки, банківські чеки, грошові поштові перекази, грошові ордера, 
непогашені марки, облігації державної позики, компенсаційні сертифікати, ваучери, векселі на пред'явника, поштові 
чеки, кредитні картки, банківські картки, авіаційні, залізничні й інші квитки, інші цінні папери і документи, що надають 
право по їхньому пред'явленні одержати гроші, товари або послуги. 

1.23. СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - це грошова сума, що виплачується Страховиком у відповідності з умовами Договору 
страхування у разі настання страхового випадку. 

1.24. ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ – це будь-який засіб автомобільного транспорту (механічний дорожній транспортний засіб), що 
використовується для перевезення вантажів, а також транспортне обладнання (контейнер, тент, знімна цистерна або 
інший подібний пристрій), а також будь-який причіп, призначений для буксирування механічним дорожнім 
транспортним засобом. 

1.25. ТЯГАЧ - механічний дорожній транспортний засіб, який за своїми конструкцією та оснащенням  призначений для 
буксирування причепа чи платформи; 

 
II. СУБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ 

2.1. СТРАХОВИК  - АТ «ПРОСТО-страхування». 
2.2. СТРАХУВАЛЬНИК – юридична особа або дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована як суб’єкт підприємницької 

діяльності, що уклала Договір страхування із Страховиком.  
2.3. ВИОГОДОНАБУВАЧІ - несуть за Договором страхування ті ж обов'язки і мають ті ж права, що й основний Страхувальник. 
2.4. При внесенні в Договір страхування протягом періоду дії договору страхування додаткових Вигодонабувачів Страховик має 

право змінити умови страхування і розмір страхової премії. 
2.5. Страховик має право відмовитися від внесення в Договір страхування додаткових Вигодонабувачів без пояснення причин. 

III. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВІ РИЗИКИ 
3.1. Предметом страхування за даним Договором є майнові інтереси Страхувальника, пов‘язані з наданням послуг по перевезенню 

вантажів на умовах: 

- Міжнародної Конвенції CMR 1956 р з доповненнями і змінами, включаючи Протокол до Конвенції 1978 р;  

- державного  транспортного  законодавства  відповідної  країни; 

- інших документів, зазначених в Страховому сертифікаті. 
3.2. Страхуванням можуть забезпечуватись наступні ризики: 

- Відповідальність за повну або часткову загибель (втрату), нестачу, пошкодження Майна, прийнятого до 
перевезення – настання відповідальності Страхувальника за втрату, недостачу, пошкодження або псування майна під час 
перевезення. 

- Відповідальність за невиконання договірних зобов’язань - настання відповідальності страхувальника по вимогам за 
прострочення доставки, або за неправильне засилання майна, якщо буде доведено, що вони завдали збиток. 

- Відповідальність перед третіми особами – настання відповідальності Страхувальника за заподіяння збитку майном 
власності третіх осіб під час перевезення. 

- Витрати – витрати, понесені страхувальником з метою зменшення розмірів збитку, розслідування обставин страхової події і 
захисту своїх інтересів у судових і арбітражних органах. 

 
IV. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Не визнаються страховими випадками і, відповідно, не підлягають страховому відшкодуванню збитки, які настали внаслідок: 

- війни, інтервенції, нападів зовнішнього ворога, збройних конфліктів, дій противника, воєнних дій чи інших військових заходів 
і їх наслідків, дії мін, торпед, бомб та (або) інших знарядь війни, вибухових речовин (крім дії побутового газу), 
антитерористичних та/або будь-яких інших військових операцій та/або заходів і їх наслідків (незалежно від того, була 
оголошена війна чи ні), чи  громадянської війни, заколоту, революції, повстання, бунту, страйку, локауту, громадянських 
заворушень, наказів військової влади або протиправного присвоєння права віддавати накази, дій саботажників або осіб, що 
діють за дорученням або від імені політичних організацій або взаємодіють з ними, безладдя, збройного повстання, 
революції, захоплення державної влади військовими або будь-якими іншими особами, узурпації влади, введення воєнного 
стану або пов’язаних із цим грабежів і мародерства;  

- тероризму та/або заходів, розпочатих для запобігання, припинення, контролю або зменшення наслідків будь-якого 
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реального, навмисного, очікуваного, загрозливого, підозрюваного або впізнаного прояву тероризму. Для цілей даного 
Застереження під „тероризмом” розуміються дії будь-якої особи або організації, що призводять до, викликають або 
загрожують нанесенням збитку будь-якої природи і будь-якими засобами та/або, що мають намір налякати суспільство або 
яку-небудь його частину в обставинах, коли можна зробити висновок, що мотиви таких осіб або організації (-ій) мають 
цілком або частково політичний, релігійний, ідеологічний або подібний характер; 

- конфіскації, націоналізації, арешту, примусового відчуження, реквізиції, знищення або ушкодження по розпорядженню 
існуючого де-факто або де-юре уряду або іншої установи влади арешту (проведеного цивільною або військовою владою) 
або будь-якої спроби це вчинити; 

- використання транспортних засобів представниками органів правопорядку; 

- прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного забруднення, пов'язаних із будь-яким 
застосуванням атомної енергії або радіоактивних матеріалів;  

- неправильних або неповних інструкцій або розпоряджень вантажовідправника чи правомочної за договором перевезення 
особи (замовник перевезення, вантажовідправник, вантажоодержувач) щодо умов перевезення вантажу й без будь-якої 
провини перевізника відносно умов перевезення (необхідний температурний режим, вологість, спосіб кріплення тощо) і 
пунктів призначення; 

- дії обставин непереборної сили чи подій, уникнути які Страхувальник не міг, і наслідки яких не міг запобігти; 

- недостатності пакування вантажів, які внаслідок своєї природи є схильними до псування або до ушкодження без пакування 
або при їхньому незадовільному пакуванні; 

- неправильного розміщення і недостатнього закріплення вантажу представниками вантажовідправника; 

- змови або умисних дій Страхувальника або його співробітників, спрямованих на заподіяння збитку; 

- порушення Страхувальником або його співробітниками правил перевезення, зберігання або декларування вантажів, в тому 
числі щодо вимог з дотримання необхідного температурного режиму перевезення вантажів; 

- невідповідної упаковки або ущільнення майна і відправлення майна в ушкодженому стані; 

- нестачі майна при цілісності зовнішнього упакування і непошкоджених пломбах вантажовідправника,  безпричинної зміни 
ваги; 

- знецінювання майна внаслідок забруднення або псування тари при цілісності зовнішнього упакування; 

- експлуатації технічно несправних або конструктивно перероблених на власний розсуд транспортних засобів, або які  не 
мають документального підтвердження чергового технічного огляду та не відповідають вимогам безпечного перевезення та 
збереження вантажів, у тому числі рефрижераторного устаткування, під час перевезення Майна, що потребує спеціального 
температурного режиму перевезення. 

Умовами цього Договору передбачена Обмовка при страхуванні рефрижераторного ризику.  
При цьому, загибель або пошкодження вантажу внаслідок коливань температури покриваються за дотримання таких умов :  
(1). Вантаж перевозиться у спеціальних транспортних засобах (або контейнерах з програмованим температурним режимом, 
відповідних властивостям вантажу і мають чинне свідоцтво про відповідність нормам" Угоди про міжнародні перевезення 
швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень"), оснащених 
вбудованою температурно-підтримуючою установкою (виключаючи термоси без автономної температурної установки) і 
приладом автоматичного запису температурного режиму.  
(2). Перевізнику дані точні інструкції про режим охолодження, вентиляції та ін необхідних параметрах, потрібних для 
безпечного перевезення та збереження вантажів.  
(3). Коливання температури, що викликали загибель або пошкодження застрахованого вантажу, сталися внаслідок поломки 
температурної установки під час перевезення.  

При цьому, у разі збитку, показання пристрою контролю і запису температурного режиму, свідчення реєстраційного 
листа тахографа повинні бути надані Страховику. 

Збитки, спричинені зупинкою роботи через примусове відключення живлення або виснаження акумуляторів 
страхуванням не покриваються; 

- претензіям по крадіжці з будь-якого транспортного засобу, залишеного без нагляду на паркування в місці, що не є 
Безпечним місцем паркування; 

- видачі майна неправомочному одержувачу. Правомочним одержувачем вважаеться особа, зафіксоване в товарній 
накладній, як вантажоодержуват і має право власності на вантаж, або особа, що діє на основі доручення 
вантажоотдержувача; 

- виконання субподрядчиком Страхувальника договору перевезення; 

- використання водієм Страхувальника Транспортного засобу в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння; 

- ухвалення міжнародних і місцевих законодавчих актів, положень, інструкцій і т.п., що встановлюють порядок ввезення, 
вивозу або транзиту вантажів, що потребують сертифікації якості, що вступили в дію після ухвалення Страхувальником 
майна до перевезення; 

- помилки замовника перевезення в рекомендаціях по необхідному температурному режимі при перевезенні 
рефрижераторами; 

- пошкодженням майна й інших збитків або витратами, що викликані або є наслідком невиконання Страхувальником дій, 
невикористання можливостей, що могли б запобігти або зменшити Пошкодження або збитки. 

4.2. Страхове покриття не розповсюджується на: 

- відповідальність страхувальника, яка визначена Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП 1975 р; 

- перевезення контрабандного майна і майна незаконної торгівлі; 

- перевезення Цінного майна; 

- перевезення небезпечних вантажів, яке здійснюється на умовах «Европейської угоди про міжнародні дорожні перевезення 
небезпечних вантажів» (Женева, 30.09.1957р.); 

- відшкодування шкоди, пов’язаної з претензіями при перевезеннях з оголошенням спеціального інтересу в доставці у 
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розмірі, який перевищує розмір шкоди, яка була б заподіяна без оголошення спеціального інтересу в доставці;  

- перевезення власних вантажів Страхувальника або майна, право власності на яке може з якихось причин переходити до 
Страхувальника; 

- заподіяння вантажем шкоди здоров’ю живих істот при їх перевезенні; 

- заподіяння майном збитку власності Страхувальника або його співробітників; 

- пошкодження майна, що перевозиться при переїзді в інше приміщення, виробничий комплекс або при зміні місця 
проживання; 

- збитки, що не підтверджені документально; 

- збитки, яких зазнав Страхувальник, щодо випадків, що відбулися не в період договірної відповідальності 
Страхувальника за договором перевезення; 

- екологічні збитки, завдані навколишньому середовищу; 

- непрямі збитки та недоотримані прибутки; 

- видатки на довічне утримання; 

- втрату Страхувальником ринку, втрату доходу або будь-яку втрату, що є наслідком цього; 

- моральну (нематеріальну) шкоду; 

- перевантаження, завантаження, схову, розвантаження вантажів вантажовласником чи будь-якою особою, діючою від імені 
вантажовласника; 

- виробничі дефекти чи природні властивості вантажу, якщо збитки не стали наслідком страхового випадку; 

- дії чи необережності зі сторони вантажовласника, іншої особи окрім перевізника, діючого за дорученням вантажовласника, 
особи, що передавала вантажі перевізнику; 

- нормальні температурні вологості та звичайні температурні коливання; 

- витрати, до яких Страхувальник може бути примушений з метою звільнення заручників; 

- не застраховані недоцільні та неузгоджені зі Страховиком витрати Страхувальника, а також недоотриманий прибуток 
Страхувальника; 

- відповідальність Страхувальника  по відшкодуванню витрат правочинної за договором перевезення особи, 
передбачених п. 4 ст. 23 Конвенції КДВП (1956р.), якщо інше не передбачено цим Договором. 

4.3. Застереження про електронне розпізнавання дат: 
а) Страхове покриття не поширюється на збитки, шкоду, витрати, претензії або витрати превентивного, відновлювального або 

будь-якого іншого характеру, що є прямим або непрямим результатом або іншим способом пов'язані з: 

- підрахунком, порівнянням, вирахуванням, побудовою послідовності або електронного опрацювання інформації, 
пов'язаної зі зміною дати, включаючи високосні роки, будь-якою комп'ютерною системою, устаткуванням, 
програмою і програмним забезпеченням і/або будь-якою мікросхемою замкнутого електричного ланцюга або 
схожим пристроєм у комп'ютерному або некомпьютерному устаткуванні, незалежно від того, належить або не 
належить воно Страхувальнику;  

      та/або  

- будь-якою зміною або модифікацією будь-якої комп'ютерної системи, устаткування, програми і програмного 
забезпечення та/або будь-якої мікросхеми замкнутого електричного ланцюга або схожого пристрою в 
комп'ютерному або некомпьютерному устаткуванні, незалежно від того, належить або не належить воно 
Страхувальнику, пов'язаними з календарним переходом, включаючи високосні роки. 

б) Дане застереження застосовується незалежно від будь-якої іншої причини або події, що також сприяла одночасно або в будь-
якій послідовності виникненню збитків, шкоди, претензії або витрат. 

в) Календарний перехід, або будь-яка календарна зміна, включаючи високосні роки, самі по собі не є страховою подією в рамках 
данного Договору страхування. 

4.4. Застереження про виключення радіоактивного забруднення. 
а) В ніякому випадку страхування не покриває втрату, пошкодження, відповідальність або витрати, що є прямим або непрямим 

наслідком або виникли в результаті: 
- іонізуючого радіоактивного випромінювання або радіоактивного забруднення будь-яким ядерним паливом або ядерними 

відходами або в результаті вибуху ядерного палива. 
- радіоактивних, токсичних, вибухонебезпечних або інших небезпечних або забруднюючих особливостей будь-якої ядерної 

установки, реактора або інших конструкцій, що використовуються при роботі з ядерними матеріалами і ядерними 
компонентами. 

- будь-якої зброї або пристрою, що використовує атомний або ядерний синтез або інші подібні реакції, такі як дія радіації або 
радіоактивної речовини. 

- радіоактивних, токсичних, вибухонебезпечних або інших небезпечних або забруднюючих властивостей будь-якої 
радіоактивної речовини. Виключення в цьому застереженні не поширюються на радіоактивні ізотопи, що не входять до 
складу ядерного палива, у випадку якщо дані ізотопи виготовлені, перевозяться, зберігаються або використовуються для 
комерційних, сільськогосподарських, медичних, наукових або інших подібних мирних цілей. 

4.5. Застереження про виключення хімічної, біологічної, біохімічної, електромагнітної зброї і кібератак. 
а) Ні в якому випадку це покриття не розповсюджується на втрати, пошкодження, відповідальність або витрати, що прямо або 

непрямо викликані, настали внаслідок наступного: 
- будь-якої хімічної, біологічної, біохімічної або електромагнітної зброї 
- використання або роботи з метою нанести ушкодження будь-якого комп’ютера, комп'ютерної системи, комп'ютерного 

програмного забезпечення, комп'ютерного вірусу або процесу, або будь-якої іншої електронної системи. 
4.6. У будь-якому випадку за даним Договором відшкодуванню не підлягяє Податок на Додану Вартість щодо вантажу, який 

ввозиться на митну територію України. 
4.7. Страховик несе відповідальність виключно за наявності у Страхувальника діючої ліцензії (якщо така є обов’язковими  відповідно 

до законодавства), що дає йому право на здійснення діяльності в сфері внутрішніх/міжнародних автомобільних перевезень. 
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V. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА 
5.1. У рамках Договору під обмеженням відповідальності Страховика розуміється така максимальна сума страхового відшкодування, 

котру Страховик повинен сплатити Страхувальнику при настанні обумовленого в договорі страхування страхового випадку, з 
врахуванням обмежень відповідальності, встановлених нормами відповідних міжнародних конвенцій, договорів, внутрішнього 
законодавства, а також умовами Договору. 

5.1. Відповідальність Страховика по виплаті страхового відшкодування при настанні страхової події обмежена лімітами, зазначеними 
в Страховому сертифікаті. 

5.2. Розмір страхового відшкодування, при міжнародних перевезеннях майна, не може перевищувати 8,33 СПЗ  за один брутто-
кілограм втраченого або пошкодженого майна, якщо інше не обумовлено доповненням до цього Договору.  

5.3. У разі виплати Страховиком страхового відшкодування по Договору, загальна страхова сума по договору зменшується на розмір 
виплаченого страхового відшкодування. 

5.4. Відповідальність Страховика при настанні страхового випадку „Відповідальність за запізнення доставки” обмежується умовами 
договору перевезення майна, але в будь якому випадку не може перевищувати: 

 плати за перевезення - при здійсненні міжнародних перевезень та  

 12(дванадцяти) відсотків плати за перевезення за кожну добу запізнення але не більше 60 (шестидесяти) відсотків плати за 
перевезення - при здійсненні внутрішніх (в межах України) перевезень 

5.5. Витрати, здійснені Страхувальником з метою зменшення розмірів збитку, розслідування обставин страхової події і захисту своїх 
інтересів в судових і арбітражних органах, відшкодовуються в сумах, в яких вони фактично понесені. Витрати, що перевищують 
еквівалент 1000,00 доларів США, відшкодовуються при умові попереднього узгодження з Страховиком. 

 
VI. ТЕРМІН ДІЇ І ТЕРИТОРІЯ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Страхування набирає чинності з 00 годин дати, зазначеної в страховому полісі, але не раніше дати, яка настає за датою 
надходження страхового платежу на розрахунковий рахунок Страховика, і розповсюджується на збитки внаслідок подій, які 
відбулися протягом періоду страхування, зазначеного в Страховому сертифікаті. 

6.2. Страхове покриття діє на території Європи та країн СНД у напрямку та/або в межах маршруту перевезення, за виключенням 
перевезень вантажів у/через Італію на південь від Риму та регіони Російської Федерації: Кабардино-Балкарію, Карачаєво-
Черкесія, Адигея, Осетію, Інгушетію, Чечню, Дагестан, Абхазію, Нагорний Карабах, території Таджикистану, а також зон 
військових дій і громадських заворушень та зон, що знаходяться під санкцією ООН, на територіях, де проводяться 
антитерористичні та/або будь-які інші військові операції (навчання, маневри), або операції правоохоронних органів (включаючи 
добровільні громадські формування),  та/або на території, що є окупованою/тимчасово окупованою, та/або на території держави 
невизнаної Україною.   

6.3. Страховик несе відповідальність за збитки, завдані тільки на території дії цього Договору, напрямі чи межах маршруту 
перевезення (експедируварування), зазначеному в Страховому сертифікаті, що є невід’ємною частиною цього Договору . Однак, 
при зміні території, напряму чи маршруту перевезення (експедирування), Страховик може залишити дію цього Договору в силі за 
умови попередньо поданої йому заяви з обґрунтуванням причин зміни, і сплати Страхувальником додаткового страхового 
платежу, якщо останній буде вимагатись Страховиком. 

При цьому, у разі настання страхових випадків на території, напрямку або маршруті перевезення (експедирування), що 
були змінені Страхувальником без попереднього письмового узгодження зі Страховиком, Страховик має право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування. 

Однак, не вважається порушенням цього Договору відхилення від території дії, напрямку або маршруту перевезення 
(експедирування), якщо це було зроблено з метою рятування людей, транспорту, майна (вантажу), а також забезпечення 
подальшого перевезення. Про усяке відхилення Страхувальник повинен обов’язково негайно (протягом 24-х годин) повідомити 
Страховика, як тільки це стане відомо Страхувальнику. 

 
VII. ФРАНШИЗА 

7.1. Страхувальник сам несе відповідальність за частину збитку, яка еквівалентна сумі франшизи, зазначеної в Страховому 
сертифікаті. 

7.2. Страховик не несе відповідальності за збитки, які не перевищують франшизи. 
7.3. На Майно підвищеного ризику, встановлюється  спеціальна франшиза в перевезенні на один транспортний засіб, вказана в 

Страховому Сертифікаті, що є невід’ємною частиною цього Договору. 
7.4. До страхових випадків, що сталися у зв’язку із крадіжкою, пограбуванням, незаконним заволодінням застосовується спеціальна 

франшиза в перевезенні на один транспортний засіб, вказана в Страховому Сертифікаті, що є невід’ємною частиною цього 
Договору. 

VIII. ПОРЯДОК СПЛАТИ І ЗАРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
8.1. Страхові платежі належать сплаті в сумах і в терміни, зазначені в Страховому сертифікаті. 
8.2. Страхувальник сплачує страховий платіж на підставі рахунку, виставленого Страховиком. 
8.3. Сума страхового платежу може встановлюватись у вільно конвертованій валюті. В цьому випадку Страховик виставляє рахунок 

на сплату страхового платежу в гривнях за курсом, встановленим Національним банком України (НБУ) на дату виставлення 
рахунку. 

8.4. У випадку сплати страхового платежу протягом трьох робочих днів, починаючи з дня виставлення рахунку, Страховик зараховує 
отриманий платіж за курсом, встановленим НБУ на дату виставлення рахунку. 

8.5. У випадку несвоєчасної сплати страхового платежу страховик зараховує отриманий платіж за курсом, встановленим НБУ на 
дату надходження платежу на розрахунковий рахунок. 

8.6. У випадку несплати страхової премії (при одноразовій сплаті) або її першого внеску (при сплаті в розстрочку) у встановлений 
Договором страхування строк чи при сплаті в неповному обсязі, Договір страхування вважається неукладеним. 

8.7. Договір укладається на строк, визначений в п. «Строк страхування» Страхового сертифікату. Строк дії Договору може 
поділятися на періоди. Період страхування – частина строку, протягом діє Договір.  
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8.8. У разі, якщо цим Договором передбачена сплата страхової премії частинами, то зобов’язання Страховика по черговому періоду 
страхування починаються з 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою сплати чергової частини страхової премії на поточний 
рахунок або в касу Страховика, у встановлені в п. «Загальна страхова премія по договору оплачується Страхувальником згідно 
графіку оплати страхового платежу» Страхового сертифікату строки, та діє до 24 години дати закінчення відповідного періоду 
страхування, за який сплачено страхову премію. 

8.9. В разі прострочення строків сплати чи сплати в неповному обсязі Страхувальником страхової премії згідно із графіком, 
наведеним в Страховому сертифікаті, дія Договору припиняється з 24 годин 00 хвилин дати, до якої Страхувальник повинен 
сплатити чергову частину страхової премії. У разі сплати Страхувальником заборгованої частини страхової премії, Договір 
поновлює свою дію з 00 годин 00 хвилин п’ятого календарного дня, наступного за днем надходження заборгованої частини 
страхової премії в повному обсязі на поточний рахунок/в касу Cтраховика. При цьому дата закінчення періоду страхування, 
строку дії та розмір страхової премії, зазначені в цьому Договорі залишаються незмінними. 
Страховик не несе відповідальності по цьому Договору в період припинення його дії. Сплачені страхові внески за період дії 
Договору Страхувальнику не повертаються. 

IX. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ 
9.1. При настанні страхової події, що може бути згодом кваліфікована як така, Страхувальник зобов‘язаний:  

- вжити всі можливі і необхідні заходи для зменшення розміру збитку;  

- Страхувальник зобов’язаний негайно, але не пізніше трьох робочих днів, сповістити Страховика і після цього без затримки 
надати у письмовій формі повний звіт про страховий випадок,  його обставини, характер і розмір збитку;  

- негайно сповістити органи поліції або міліції про пошкодження майна, або заподіяння майном шкоди; 

- вжити заходи для отримання документів, що підтверджують настання страхової події, від уповноважених державних 
установ країни місця події; 

- надати Страховику всі документи і письмові матеріали, що стосуються страхової події; 

- не робити пропозицій про добровільне відшкодування збитку, не обіцяти, не визнавати в частині або в цілому своей 
відповідальності без письмової згоди Страховика; 

- сприяти Страховику в розслідуванні обставин події; 

- виконувати розпорядження і рекомендації Страховика або його уповноважених представників; 

- вжити всі заходи і виконати всі формальності для здійснення своїх прав на отримання компенсації збитку від осіб, винних в 
заподіянні збитку; 

- повідомляти Страховика про всі отримані відшкодування і компенсації за збитки, які за умовами даного Договору 
підлягають відшкодуванню Страховиком. 
X. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ 

10.1. До вимоги про відшкодування збитку Страхувальник, в залежності від характеру і обставин події, додає наступні документи:  

- письмові вимоги про відшкодування заподіяного збитку, отримані від третіх осіб;  

- транспортні накладні, коносаменти; 

- фактури і рахунки (інвойси);  

- пакувальні відомості;  

- акти огляду вантажу (аварійні сертифікати); 

- акт експертизи вантажу, складений незалежним експертом – працівником спеціалізованої организації (торгово-промислової 
палати, сюрвеєрської компанії); 

- письмове пояснення водія про подію;  

- довідка митних органів; 

- протокол органів дорожньої міліції (поліції); 

- довідка органів міліції (поліції), що підтверджує факт звернення в ці органи Страхувальника; або підтвердження слідчих 
органів про порушення кримінальної справи; 

- деталізовані виправдовуючі документи на витрати, здійснені Страхувальником із метою запобігання або зменшення 
розмірів збитку і захисту своїх інтересів у судових або арбітражних органах; 

- копія листування з заявником вимоги; 

- ліцензії на право здійснення діяльності в сфері внутрішніх/міжнародних автомобільних перевезень, якщо такі є 
обов’язковими  відповідно до законодавства. 

10.2. Страховик може вимагати інші документи, які він вважає необхідними для розслідування обставин події і ухвалення рішення 
щодо відшкодування збитку. 

10.3. Документи, які надаються Страхувальником повинні бути оформлені відповідно до існуючих норм (із зазначенням номеру, дати, 
засвідчені підписами уповноважених осіб та печатками або штампами, без виправлень). Всі копії документів, які надає 
Страхувальник-юридична особа, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою. 

XI. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ 
11.1. Страховик відшкодовує збитки Страхувальника після фактичної оплати Страхувальником або його представником претензій, 

отриманих від третіх осіб. 
Після одержання вимоги про відшкодування збитку Страховик зобов‘язаний:  

- розслідувати обставини події і визначити розмір збитку; 

- прийняти рішення і повідомити Страхувальника про виплату страхового відшкодування, відмову або відтермінування 
виплати протягом двадцяти робочих днів після одержання всіх необхідних документів по страховій події; 

- виплатити страхове відшкодування протягом десяти робочих днів після ухвалення рішення про виплату. 
11.2. За згодою сторін, Страховик може виплатити відшкодування збитку безпосередньо третім особам, які заявили претензії 

Страхувальнику. В цьому випадку Страхувальник зобов‘язаний протягом п’яти робочих днів з моменту повідомлення його 
Страховиком про виплату відшкодування сплатити страховику суму франшизи. 
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11.3. В тому випадку, якщо однією з сторін договору перевезення (доставки) виступає нерезидент України, сума збитку може 
встановлюватись у вільно конвертованій валюті. В цьому випадку Страховик виплачує страхове відшкодування в гривнях за 
курсом, встановленим Національним банком України (НБУ) на дату настання страхової події. 

11.4. Якщо загальна сума страхових платежів сплачується Страхувальником в розстрочку частинами, то з моменту  настання 
страхової події згідно умов цього Договору до виплати страхового відшкодування Страховик має право вимагати оплати 
Страхувальником несплачених страхових платежів  або/та в односторонньому порядку при виплаті страхового відшкодування 
здійснити зарахування на суму несплачених страхових платежів. 

XII. ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
12.1. Страховик може повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування в наступних випадках:  

- якщо з‘ясується, що відомості про об‘єкт страхування, надані Страхувальником, є неповними або не відповідають дійсності 
в цілому або в частині, та/або Страховик буде мати підстави вважати, що Страхувальник свідомо приховав відомості або 
надав невірні дані;  

- у випадку несвоєчасного повідомлення про страхову подію та/або у випадку надання неправдивих  відомостей  про факт 
настання страхової події; 

- якщо Страхувальник не вжив всі можливі та необхідні заходи для зменшення розмірів збитку; 

- якщо Страхувальник не сприяє або чинить перешкоди Страховику в розслідуванні обставин події та/або не виконує 
розпоряджень та рекомендацій Страховика щодо зменшення розмірів збитку і врегулювання претензій; 

- у випадку надання будь-якої претензії, фальшивої в будь-якій її частині, або використання будь-яких шахрайських засобів 
Страхувальником або іншою особою, що діє на його користь, з метою одержання відшкодування; 

- якщо Страхувальник відмовиться від права отримання відшкодування збитку від осіб, винних в заподіянні збитку, та/або 
здійснення Страховиком регресу до винних осіб виявиться з вини Страхувальника неможливим; 

- у випадку відсутності документів, що підтверджують настання страхової події і розміру збитку. 
XIII. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І КОМПЕНСАЦІЇ 

13.1. Якщо в момент виникнення претензії існує інше страхове покриття, що покриває інтереси Страхувальника стосовно 
застрахованих ризиків, відшкодування по Договору страхування виплачується Страховиком лише в тій частині, що не 
покривається страхуванням в інших страхових компаніях. 

13.2. Якщо Страхувальник отримав повну або часткову компенсацію збитку від осіб, винних в заподіянні збитку, Страховик виплачує 
страхове відшкодування за вирахуванням суми компенсації, отриманої Страхувальником. 

XIV. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  
14.1. Страхувальник зобов‘язаний повернути Страховику виплачене страхове відшкодування  (або його відповідну частину), якщо він 

отримав повну або часткову компенсацію збитку в результаті реалізації врятованого, уцілілого Майна, пошкодженого Майна або 
частин Майна, що мають цінність, або/та якщо він отримав повну або часткову компенсацію збитку від осіб, винних в заподіянні 
збитку, протягом десяти робочих днів з дня отримання компенсації. 

14.2. Страхувальник зобов‘язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо 
протягом передбачених законодавством України строків позовної давності буде виявлено обставину, що за законом або за 
умовами даного договору повністю або частково позбавляє Страхувальника права на отримання страхового відшкодування. 

XV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
15.1. Страховик має право:  

- звертатись до Страхувальника з вимогою надати будь-яку необхідну інформацію про предмет страхування протягом 
періоду страхування і трьох місяців після його закінчення;  

- перевіряти достовірність документів, робити запити про відомості, що стосуються предмету страхування, в правоохоронні 
органи і інші офіційні установи; 

- здійснювати від особи Страхувальника врегулювання претензій, а також вести претензійні, арбітражні і судові справи від 
особи Страхувальника на свою користь; 

- провести безпосереднє опитування водія щодо обставин страхового випадку; 

- відмовити/зменшити в виплаті страхового відшкодування в разі порушення термінів оплати страхової премії 
Страхувальником; 

- давати Страхувальнику розпорядження і рекомендації щодо зменшення розмірів збитку і врегулюванням претензій. 
15.2. Страховик зобов‘язаний: 

- ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

- протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх 
необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику; 

- дотримувати конфіденційності інформації щодо Страхувальника, його майнового стану, за винятком випадків, 
передбачених чинним законодавством України; 

- при настанні страхового випадку здійснити виплачувати страхового відшкодування в порядку і в терміни, встановлені даним 
Договором. 

15.3. Страхувальник має право:  

- отримувати страхове відшкодування у відповідності до умов даного Договору;  

- отримати дублікат Договору страхування у випадку його втрати; 

- самостійно вести претензійні, арбітражні і судові справи; 

- назначати сюрвейєрів, експертів, адвокатів для ведення претензійних, арбітражних і судових справ, а також звертатись до 
Страховика за консультаціями або передавати йому справи для їх безпосереднього провадження; 

- звертатись до Страховика з вимогою виплатити відшкодування збитку на користь третіх осіб; 

- звертатись до Страховика з обґрунтованими претензіями і вимогою повторної перевірки у випадку відмови у виплаті 
страхового відшкодування протягом тридцяти календарних днів з дня отримання відмови. 

15.4. Страхувальник зобов‘язаний: 

- при укладанні договору страхування надати інформацію про всі відомі йому обставини, що до предмету страхування; 
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- негайно, але не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дня, коли Страхувальнику стало про це відомо письмово 
повідомляти Страховика про кожну істотну зміну щодо предмета страхування, а також зміну ступеня ризику; 

- повідомляти Страховика про усі укладені в інших страхових компаніях договора страхування своєї відповідальності як 
перевізника/експедитора, період дії яких збігається цілком або частково з періодом дії цього Договору страхування;  

- сплачувати страхові платежі у відповідності до умов даного Договору;  

- будь-яким документальним способом (письмово, факсом, телеграмою тощо) негайно повідомити Страховика про настання 
страхового випадку, але не пізніше трьох робочих днів з дня, коли йому стало відомо про такий страховий випадок (або 
подію, що може бути кваліфікована як страховий випадок), якщо інший термін не передбачений Договором страхування; 

- не приймати будь-яку відповідальність понад передбачену правовими інститутами, які регулюють предмет страхування за 
даним Договором; 

- при передачі майна субконтрактору впевнитись, що субконтрактор: 

 приймає не меншу відповідальність за Майно, ніж несе сам страхувальник; 

 має страхове покриття з достатніми лімітами, прийнятність якого письмово підтверджена Страховиком; 

- за свій рахунок вживати всі можливі і необхідні заходи для запобігання збитків і зниження ступеня ризику;  

- ознайомити всіх співробітників, допущених до організації перевезень та керування транспортними засобами, з умовами 
Договору, інструкціями Страховика (включаючи Статтю XXII даного Договору) і вимагати їх виконання. 

XVI. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ 
16.1. Зміною ступеню ризику вважається зміна суми валового збору фрахту, напрямків перевезень, типу вантажів, що перевозяться та 

інших обставин та даних, які були зазначені у Заяві на страхування. 
16.2. Зміни, які відбуваються в ризику після укладення даного Договору і збільшують ступінь або обсяг відповідальності Страховика, 

дають йому право в односторонньому порядку змінити умови страхування і вимагати від Страхувальника сплати додаткових 
страхових платежів, починаючи з моменту, коли виникли ці зміни. Якщо таку зміну було виявлено Сторонами після настання 
страхового випадку, та за умови, що така зміна стала причиною настання страхового випадку, Страховик відповідно може 
зменшити страхове відшкодування. Відсоток відповідного зменшення розміру відшкодування вираховується як відсоток, на який 
би підвищилася страхова премія за період страхування з моменту зміни ступеня ризику до кінця строку страхування, 
зазначеного у Договорі. Величина такого зменшення розміру відшкодування не може перевищувати 30 відсотків. 

16.3. У випадку відмови Страхувальника від зміни умов страхування або від сплати додаткових страхових платежів Страховик має 
право припинити дію Договору з моменту, коли зміни в ризику вступили або вступають в дію. 

XVII. РЕГРЕС 
17.1. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування за даним Договором, переходить в межах виплаченої суми право вимоги 

(регресної вимоги) відшкодування збитку, що Страхувальник має до осіб, винних у заподіянні збитку. 
XVIII. ПОРЯДОК ЗМІНИ ДОГОВОРУ 

18.1. Зміни даного Договору здійснюються за згодою сторін шляхом підписання Додаткових договорів та/або видачі нового 
Страхового сертифікату. 

XIX. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ. 
19.1. Дія даного Договору може бути припинена до закінчення календарного періоду страхування, зазначеного в Страховому 

сертифікаті, в випадках, передбачених чинним законодавством, у випадку несплати страхового платежу у встановлений термін, 
а також на вимогу однієї зі сторін. При цьому сторони продовжують нести відповідальність по сплаті страхових платежів і виплаті 
страхових відшкодувань за фактичний період страхування. 

19.2. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка сторона зобов‘язана письмово повідомити іншу сторону не пізніше, ніж 
за тридцять календарних днів до дати припинення дії Договору.  

19.3. У випадку припинення дії Договору на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому сплачені страхові платежі за період 
страхування, що ще не минув, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справ в розмірі 30 %. Якщо вимога 
страхувальника обумовлена невиконанням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені страхові 
платежі за період страхування, що ще не минув, повністю.  

19.4. У випадку припинення дії Договору на вимогу Страховика він повертає Страхувальнику сплачені страхові платежі за період 
страхування, що ще не минув, повністю. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, 
то Страховик повертає Страхувальника сплачені страхові платежі за період страхування, що ще не минув, за вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справ в розмірі 30 %. 

19.5. Не допускається повернення страхових платежів премії готівкою, якщо їх сплата була здійснена в безготівковій формі. 
19.6. Якщо інше не буде узгоджено сторонами окремо, у випадку несплати страхового платежу у встановлений термін дія Договору 

припиняється з 00 годин дати, наступної за датою строку оплати. Дія Договору може бути поновлена на підставі заяви 
Страхувальника після погашення ним заборгованості по сплаті страхового платежу. Страховик може відмовитися від 
поновлення Договору. 

19.7. Даний Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню у випадку:  
а) якщо його укладено після настання страхової події;  
б) якщо предметом Договору страхування є Майно, що підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набрало 
законної сили; 
в) в інших випадках, передбачених законом.  
 

XX.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 
20.1. За порушення строків виплати страхового відшкодування Страховик несе відповідальність в розмірі 2-х облікових ставок НБУ, 

нарахованих на суму заборгованості, за кожний день затримки виплати відшкодування. 
20.2. За порушення строків сплати страхового платежу Страхувальник несе відповідальність в розмірі 2-х облікових ставок НБУ, 

нарахованих на суму заборгованості, за кожний день затримки сплати страхового платежу. 
20.3. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за Договором страхування на час 

дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
XXI. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК 
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21.1. Суперечки за даним Договором підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, якщо сторони не дійшли згоди 
шляхом переговорів то спір можне бути вирішений в судах загальної або спеціальної юрисдикції України. 

21.2. При розв‘язанні суперечок за даним Договором застосовується матеріальне і процесуальне право України. 
XXII. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОДІЇВ 

22.1. ПРИЙМАЮЧИ ВАНТАЖ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 
Переконайтесь, що Ви отримали на руки необхідні провізні документи: 

- накладну CMR (Ви повинні отримати її у відправника або у Вашій компанії. Один екземпляр накладної CMR відправник 
повинен залишити в себе, інший (інші) підписати і вручити Вам); 

- TIR-Carnet, заповнений Вашою компанією або експедитором; 

- Комерційний інвойс, пакувальний лист. 

- В залежності від характеру вантажу можуть вимагатися і інші  документи. 
Відмовляйтесь приймати вантаж, якщо Ви не отримали необхідні документи і не маєте на цей випадок інструкцій  
від Вашої компанії. 
Перевірте стан контейнеру, по можливості перевірте зовнішній стан вантажу і його упаковки, а також відповідну кількість місць 
зазначену в документах.  
Якщо Ви помітили зовнішні пошкодження контейнера, вантажу або його упаковки, недостачу місць (або інші пошкодження і 
невідповідності), зробіть відмітку про це в накладній CMR, наприклад: 

- "6-сантиметровий отвір у кришці контейнера" 

- "Прийнято до перевезення лише 1050 місць" 

- "2 місця скла пошкоджені/розбиті". 
Якщо Ви не маєте можливості перевірити стан вантажу, його упаковки та кількість місць, зробіть відповідну відмітку в накладній 
CMR, наприклад:  

- "Прийнято без перерахунку місць" 

- "Прийнято без перевірки якості" 

- "Прийнято без перевірки ваги вантажу" 
При внесенні відмітки в накладну CMR, пишіть чітко та розбірливо, поставте дату і підпис під тим, що Ви написали.  
Ваші відмітки повинні бути внесені у всі екземпляри накладної CMR. Якщо відправник не надав Вам свій екземпляр накладної 
для внесення відміток або не підписав накладну з Вашими відмітками, відмовляйтесь приймати вантаж.  
22.1.1. Перевірте стан пломби і порівняйте її номер з номером, зазначеним в TIR-Carnet.  
Відмовляйтесь приймати вантаж, якщо пломба зламана або її номер не відповідає зазначеному в TIR-Carnet. 
Отримайте у Вашій компанії або експедитора точні дані щодо місця доставки вантажу і одержувача. 
Перед виїздом зателефонуйте одержувачу і з‘ясуйте всі деталі розвантаження та митного очищення вантажу.  

22.2. ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 
По можливості не залишайте транспортний засіб без нагляду! 
Під час тривалої стоянки (більше 45 хвилин) залишайте транспортний засіб лише у Безпечному місці паркування (на спеціально 
обладнаній стоянці для автомобільних перевізників ("TIR Parking”), на стоянці, що охороняється або території дорожніх постів 
міліції (поліції), на міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення, які забезпечені терміналами  для паркування 
з цілодобовою охороною. 
Ставте Ваш причеп впритул до інших автопоїздів або стін будівель, щоб зменшити можливість доступу до вантажу через розріз 
в тенті.  
Перед виходом з транспортного засобу задійте всі засоби безпеки, які є в наявності (протиугінні засоби), закрийте всі двері, 
заберіть ключі запалювання, документи та цінні речі. 
Слідкуйте за технічною справністю Вашого транспортного засобу, перевіряйте стан тенту причепа (при рефрижераторному 
перевезенні перевіряйте дотримання встановленого температурного режиму). Якщо Ви виявили пошкодження тенту (або 
порушення режиму роботи рефрижератора), зробіть зупинку на найближчій безпечній стоянці і зв‘яжіться з Вашою компанією 
для отримання подальших інструкцій.    

22.3. ЯКЩО ВИ СТАЛИ УЧАСНИКОМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ: 

- вживайте всі можливі та доступні заходи по спасінню життя людей і збереженню вантажу після аварії; 

- викличте представників міліції (поліції) і залишайтесь біля місця події до їх прибуття; 

- вимагайте складання протоколу про подію і отримайте його копію; 

- зв‘яжіться з Вашою компанією для отримання подальших інструкцій. 
Якщо Ваш транспортний засіб зазнав розбійного нападу з метою угону або пограбування, або Ви виявили втрату (викрадення) 
вантажу або провізних документів, негайно зробіть заяву в міліцію (поліцію) і отримайте довідку про порушення кримінальної 
справи, після чого зв‘яжіться з Вашою компанією для отримання подальших інструкцій. 
Якщо митниця вимагає огляду вантажу на кордоні, вимагайте складання протоколу огляду з зазначенням характеру, кількості і 
стану вантажу, номери старої і нової пломб, П.І.Б., підписом і особистою номерною печаткою працівника митниці, що проводив 
догляд. Отримайте копію цього протоколу. 
Слідкуйте за тим, щоб ніхто з сторонніх осіб не  мав можливості вивчити Ваші провізні документи. Записуйте П.І.Б. і звання 
посадових осіб (працівників міліції, митниці), що мали доступ до документів. Не обговорюйте з сторонніми деталі перевезення 
(характер і вартість вантажу, місце доставки, фірму одержувача і т. д.). 

22.4. КОЛИ ВИ ДОСТАВИЛИ ВАНТАЖ: 
Доставляйте вантаж тільки до місця раніше обумовленого розвантаження.  
Запишіть П.І.Б. людини, з якою Ви розмовляли по телефону, повідомляючи про прибуття вантажу, і точний час розмови.  
Вимагайте, щоб одержувач зустрів Вас саме в раніше обумовленому місці розвантаження. Ні в якому разі не погоджуйтесь 
прямувати з вантажем за іншою адресою без спеціального дозволу Вашої компанії. 
Вимагайте у одержувача оригінал доручення на отримання вантажу, завірений печаткою фірми, і паспорт. Порівняйте назву і 
печатку фірми, що видала доручення, з назвою і печаткою в провізних документах. Порівняйте дані паспорта одержувача з 
зазначеними в дорученні.  



Умови страхування  
Частина „Б” Договору страхування відповідальності автоперевізника Серія CMR №1400154 від 28.11.2014 р 
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Передавайте одержувачу накладну CMR і інші документи тільки в обмін на оригінал доручення. Зберігайте це доручення разом з 
Вашим примірником накладної CMR. 
Не вступайте в розмову і не показуйте провізні документи особі, що назвалась одержувачем, поки нею не буде надане 
доручення на отримання вантажу і паспорт.  
Якщо особа, що назвалася одержувачем, обіцяє привезти доручення через деякий час, зв‘яжіться з фірмою одержувача по 
телефону і попросіть підтвердити повноваження цієї особи, надавши її опис. Запишіть П.І.Б. людини, з якою Ви розмовляли по 
телефону, і точний час розмови.  
Вимагайте документи у працівника митниці, що проводить митне очищення, запишіть його  П.І.Б. і номер посвідчення. 
Передавайте документи особисто в руки працівнику митниці в формі.  
По можливості (на митниці, у одержувача) зробіть копії всіх провізних документів, а також митної декларації і свідоцтва про 
доставку. 
По можливості перерахуйте кількість місць вантажу і попросіть одержувача зробити відмітку в накладній CMR про те,  що вантаж 
прийнято без зауважень щодо кількості та якості.  
Не залишайте вантаж в розпорядженні одержувача до кінцевого оформлення всіх документів! 
Намагайтесь зробити для себе письмові відмітки про всі деталі розвантаження – адреси, описи та імена осіб, що отримали 
вантаж, номери машин і т.п.  
Після розвантаження знову зв‘яжіться з фірмою одержувача і з Вашою компанією і повідомте адресу та час розвантаження. 
Якщо одержувач припускає недостачу або наявність пошкоджень вантажу: 

- не підписуйте ніяких актів, що підтверджують це; 

- негайно зв‘яжіться з Вашою компанією або з представником страхової компанії і попросіть надіслати спеціаліста для 
проведення експертизи; 

- не дозволяйте забирати вантаж до прибуття експерта. 
Якщо у Вас виникли реальні підозри щодо розвантаження або ж Вам погрожували, негайно заявіть в міліцію (поліцію). 
Якщо виникли проблеми з проведенням митного оформлення або Ваша машина затримана при перетині кордону за підозрою в 
недоставці вантажу – негайно зверніться на митницю за місцем розвантаження і в міліцію (поліцію) з письмовою заявою про 
шахрайські дії осіб, що отримали вантаж. 
У випадку виникнення будь-яких сумнівів або труднощів, пов‘язаних з доставкою вантажу (Ви не отримали точних 
інструкцій щодо місця доставки; Ви не можете знайти за адресою одержувача; Вам пропонують розвантажити 
вантаж на іншому складі або перевантажити на іншу машину і т.п.), зв‘язуйтесь з Вашою компанією! 

 

XXIII. ІНШІ УМОВИ:   
23.1. 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. 

23.2. 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». 
 

Страховик (Представник)                 Страхувальник 
АТ „ПРОСТО-страхування”                 ТОВ «ВОЯЖ» 
04050 Україна, м. Київ, вул. Герцена, 10,                         04071 Україна, м. Київ 
р/р 26503441 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”               вул.. Введенська, 29/58 
МФО-300335                                                       р/р. 226006000017094 в ПАТ "Укрсоцбанк" 
Код ЄДРПОУ-24745673                                                                                                                                                               МФО 300023, ЄДРПОУ: 30603719   
                     
____________________________                 
________________________________________ 
Начальник управління Ткаченко О.О.                                                     Генеральний Директор ТОВ 
„ВОЯЖ” Войтюк О.І. 
                   
                                               М.П.           М.П. 
що діє на підставі Довіреності № 891/2013  
від  20.12.2013 року. 

 


