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1. Пункт 2.1. Правил добровільного страхування залізничного транспорту (далі – 

Правила) викласти у наступній редакції: 

«2.1. Предметом  договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і 

пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням залізничним транспортним 

засобом (рухомим складом).» 

 

2. Пункт 3.11. Правил викласти у наступній редакції: 

«3.11. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза, частина збитків, що не 

відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.»  

 

3. Пункт 3.13. виключити. 

 

4. Пункт 8.3. Правил викласти у наступній редакції: 

8.3.  Страхувальник зобов’язаний: 

8.1.1. своєчасно вносити страхові платежі; 

8.1.2. при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про 

всі відомі Страхувальнику обставини, які мають істотне значення для визначення 

ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його 

настання; 

8.1.3. повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо 

предмету Договору страхування; 

8.1.4. письмово повідомити Страховика про зміни, які він збирається внести до 

умов Договору страхування; 

8.1.5. письмово повідомити Страховика  протягом 2 (двох) робочих днів про 

зміни, що істотно впливають на ступінь ризику настання страхового випадку, що сталися 

після укладання Договору страхування; 

8.1.6. у разі збільшення ризику ініціювати внесення відповідних змін до Договору 

страхування та сплатити належну частину страхової премії; 

8.1.7. використовувати засоби залізничного транспорту за прямим призначенням, 

забезпечувати їх охорону, зберігання, експлуатацію та обслуговування згідно з чинними 

нормативними документами та вимогами виробника; 

8.1.8. виконувати вимоги чинного законодавства України, що визначають умови 

перевезень, безпеки руху, пожежної безпеки тощо; 

8.1.9. письмово повідомити Страховика про зміну місцезнаходження та/або 

адреси, банківських реквізитів, реорганізації чи ліквідації Страхувальника протягом 10 

(десяти) робочих днів з дня, коли ці зміни стали відомі Страхувальнику із зазначенням 

нових; 

8.1.10. повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 2 (двох) 

робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором страхування; 

8.1.11. негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів повідомити Страховика про 

всі вимоги, що пред’являються йому в зв’язку з страховим випадком (досудове вирішення 

справи, судова справа); 

8.1.12. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 

випадку та розмір збитків. 

 

5. Пункт 8.5. Правил викласти у наступній редакції: 

«8.5. Страховик зобов’язаний: 

8.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Правилами; 

8.5.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхового відшкодування; 



8.5.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 

відшкодування у строк, передбачений Договором страхування. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати 

Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається Договором 

страхування; 

8.5.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 

Договору страхування; 

8.5.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування; 

8.5.6. тримати у таємниці відомості про Страхувальника, його майновий стан, за 

винятком випадків, передбачених законом.» 

 

6. Розділ 13 викласти у наступній редакції: 

«13. ФОРС-МАЖОР 

13.1. 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). 

13.2. Форс-мажорними обставинами вважаються: 

13.2.1. війна, вторгнення, ворожі дії інших держав (з оголошенням війни або без); 

13.2.2. громадянська війна, бунт, повстання, революції, встановлення військової або 

узурпаторської влади, громадські безладдя, введення військового стану; 

13.2.3. конфіскація, націоналізація, вилучення, знищення або пошкодження майна за 

наказом чи рішенням уряду або інших органів державної влади; 

13.2.4. блокада, ембарго, валютні обмеження, інші дії органів державної влади, що 

унеможливлюють виконання договірних зобов’язань; 

13.2.5. застосування ядерної зброї, радіоактивне забруднення; 

13.2.6. стихійні лиха на місці виконання зобов’язань; 

13.2.7. інші незалежні від волевиявлення сторін події. 

13.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за 

Договором страхування на час дії форс-мажорних обставин. 

13.4. 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. 

13.5. 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.» 

 

 


