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1. Пункт 1.7.18. Правил добровільного страхування водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту) (далі – Правила) виключити.
2. Пункт 2.1. Правил викласти у наступній редакції:
«2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобами водного транспорту,
їх машинами та обладнанням.»
3. Пункти 7.5. – 7.8. Правил виключити.
4. Пункт 9.4.4. Правил викласти у наступній редакції:
«9.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору страхування;»
5. Пункт 9.4.6. Правил викласти у наступній редакції:
«9.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.»
6. Пункт 13.1.8. Правил викласти у наступній редакції:
«13.1.8. інші випадки, передбачені законом.»
7. Пункт 14.1. Правил доповнити реченням наступного змісту:
«Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється страховим
актом.»
8. Розділ 18 Правил викласти у наступній редакції:
«18. ФОРС-МАЖОР
18.1. Сторони Договору страхування звільняються від відповідальності за невиконання
(повне або часткове) зобов’язань за Договором страхування у разі безпосереднього впливу
на можливість виконання зобов’язань дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
18.2. Форс-мажорними обставинами вважаються:
18.2.1. війна, вторгнення, ворожі дії інших держав (з оголошенням війни або без);
18.2.2. громадянська війна, бунт, повстання, революції, встановлення військової або
узурпаторської влади, громадські безладдя, введення військового стану;
18.2.3. конфіскація, націоналізація, вилучення, знищення або пошкодження майна за
наказом чи рішенням уряду або інших органів державної влади;
18.2.4. блокада, ембарго, валютні обмеження, інші дії органів державної влади, що
унеможливлюють виконання договірних зобов’язань;
18.2.5. застосування ядерної зброї, радіоактивне забруднення;
18.2.6. стихійні лиха на місці виконання зобов’язань;
18.2.7. інші незалежні від волевиявлення сторін події.
18.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором
страхування на час дії форс-мажорних обставин.
18.4. Сторона, яка не виконала зобов’язання через дію форс-мажорних обставин, повинна
довести, що форс-мажорні обставини дійсно мали місце та що невиконання зобов’язань
було наслідком форс-мажорних обставин і, що ця сторона не могла прийняти їх до уваги
при укладанні Договору страхування, уникнути впливу форс-мажорних обставин, їх
наслідків.
18.5. Сторона, яка не може виконати зобов’язання через дію форс-мажорних обставин,
зобов’язана повідомити іншу, протягом 5 (п’яти) днів, з моменту їх настання, а при
неможливості дотримання цього строку, при першій можливості, з подальшим письмовим

повідомленням протягом 3 (трьох) днів. Якщо не було вчасно зроблено повідомлення про
вплив форс-мажорних обставин на виконання зобов’язань, то Сторона, яка їх не виконала
втрачає право посилатися на дію форс-мажорних обставин.»

