Додаток 8
до Порядку і правил

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування відповідальності організацій, що надають
послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім
особам
“___” ____________ 20__ р.

____________________________
(місце укладення договору)

Страховик в особі ___________________________________________________________,
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

що діє на підставі _______________________________________________________________,
(повноваження керівника, серія, номер і строк дії ліцензії)

з одного боку, та страхувальник в особі _____________________________________________,
(повне найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

що діє на підставі ____________________________________, з другого боку (далі - сторони),
(повноваження керівника)

уклали цей договір про нижченаведене.
Страховик відповідно до Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного
страхування цивільної авіації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6
вересня 2017 р. № 676, здійснює страхування відповідальності страхувальника за шкоду,
заподіяну третім особам, в межах, у строк і на умовах цього договору.
Предмет договору
1. Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з
відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам.
Страхова сума, страховий тариф та умови страхування
2. Страхова сума (ліміт відповідальності) _______________________________________
3. Франшиза (тільки на майнові збитки) ________________________________________
4. Страховий тариф встановлюється у розмірі ____ відсотка страхової суми.
5. Види діяльності __________________________________________________________
6. Місце дії цього договору __________________________________________________
7. Положення/застереження __________________________________________________
8. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї події, розглядаються як один
страховий ризик.
Страхова премія, розміри страхових платежів і
строк їх внесення
9. Загальна сума страхової премії становить ____________________________________

10. Страхова премія вноситься страхувальником у національній валюті України (за
офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) такими платежами та у
такий строк:
Номер платежу

Сума платежу

Строк внесення

11. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка
страхувальника.
12. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у
зазначений у цьому договорі строк, цей договір вважається достроково припиненим у разі,
коли відповідний платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10
(десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику. Про припинення дії
цього договору страховик повідомляє страхувальнику та одночасно - Державіаслужбі. При
цьому дія цього договору вважається достроково припиненою через _____ робочих днів (але
не раніше ніж через 10 робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення
заборгованості дія цього договору поновлюється, про що письмово повідомляється
страхувальнику та Державіаслужбі.
Страхові ризики
13. Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності
та випадковості настання, пов’язана з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним
шкоди третім особам.
Страхові випадки
14. Подія, яка відбулася під час аеронавігаційного обслуговування повітряного руху та
внаслідок якої настає цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім
особам (життю і здоров’ю фізичних осіб та/або майну фізичних і юридичних осіб), і з
настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового
відшкодування) страхувальнику або третім особам.
Страхове відшкодування
15. Страхове відшкодування не може перевищувати
відповідальності), яка встановлена цим договором.

страхову

суму

(ліміт

16. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі наданих
страхувальником документів щодо підтвердження факту збитку в разі настання страхового
випадку згідно з умовами цього договору.
Умови здійснення виплати страхового відшкодування
17. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на
підставі заяви страхувальника та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається
страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що
визначається страховиком.
18. Для отримання страхового відшкодування страхувальник (його правонаступник)
зобов’язаний надати страховику такі документи:
письмова заява про виплату страхового відшкодування (оригінал);
страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) (копія);
письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців (оригінал);

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових
органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд, тощо) (копія);
документи, які засвідчують право власності третьої особи на повітряне судно або
встановлюють межі її відповідальності перед власником у разі повної втрати або
пошкодження повітряного судна (копія);
листок тимчасової непрацездатності або довідка спеціалізованої медичної установи, у
разі інвалідності - довідка про встановлення інвалідності потерпілій особі (копія);
свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі
загибелі чи смерті потерпілої особи) (нотаріально засвідчена копія).
У разі потреби протягом 30 діб від дати початку проведення страхового розслідування
страховик може вимагати надання інших документів та відомостей, які необхідні для
здійснення виплат і визначення розміру збитків, якщо це не суперечить законодавству.
Усі документи, що надаються в копіях, повинні бути засвідчені підписом
уповноваженої особи та печаткою страхувальника (у разі її наявності) - для юридичних осіб
або підписом страхувальника - для фізичних осіб.
19. Після отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та
всіх документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру
збитків, страховик (аварійний комісар) в установленому порядку проводить страхове
розслідування.
Строк проведення страхового розслідування не повинен перевищувати 30 діб з
моменту отримання заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування та всіх
документів, які необхідні для здійснення зазначених виплат і визначення розміру збитків (у
разі відсутності будь-якого документа повинно бути надано письмове обґрунтування причин
його відсутності). Якщо страхове розслідування потребує надання додаткової інформації
державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик
(аварійний комісар) має право продовжити строк розслідування ще на 60 діб за умови
письмового повідомлення страхувальнику.
20. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором
протягом 10 робочих днів після підписання страхового акта (аварійного сертифіката).
Причини відмови у виплаті страхового відшкодування
21. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування з підстав,
визначених статтею 26 Закону України “Про страхування”.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
Права та обов’язки сторін
22. Страховик має право:
перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником
умов цього договору;
достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов
цього договору;
брати участь у проведенні рятувальних робіт, здійснювати необхідні для цього заходи;
відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених законом та
цим договором.

23. Страховик зобов’язаний:
ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів до оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування страхувальнику;
у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений цим договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику
неустойки (штрафу, пені) розмір якої визначається умовами цього договору або законом;
відшкодовувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового
випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами цього
договору;
за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, укласти з ним новий договір;
не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
страховика.
24. Страхувальник має право:
достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов
цього договору;
змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із
страховиком умов страхування, якщо дію цього договору було припинено після зміни оцінки
ризику або невнесення страхового платежу;
отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами
цього договору;
отримати від страховика дублікат страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) у разі його
втрати;
оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому
порядку.
25. Страхувальник зобов’язаний:
своєчасно вносити страхові платежі;
під час укладання цього договору надати інформацію страховикові про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати
його про будь-яку зміну страхового ризику;
під час укладання цього договору повідомити страховику про інші чинні договори
страхування щодо предмета цього договору;
вжити заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
повідомити страховику про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
страхувальника.

Відповідальність сторін та порядок розв’язання спорів
26. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором
сторони несуть відповідальність згідно із законом.
27. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування у строк,
передбачений пунктом 20 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за
кожний день прострочення, але не більше ніж у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
28. Спори, що виникають між сторонами, розв’язуються шляхом переговорів, у разі
недосягнення згоди - в судовому порядку.
Порядок зміни і припинення дії договору
29. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення
додатка, скріпленого підписами та печатками сторін (у разі їх наявності), який є невід’ємною
частиною цього договору.
30. Дія цього договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі:
закінчення строку дії;
виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі;
несплати страхувальником страхових платежів в установлений цим договором строк.
При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий)
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом 10 робочих
днів з дня пред’явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами
цього договору;
ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22-24 Закону
України “Про страхування”;
ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;
прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;
в інших випадках, передбачених законодавством.
31. Дію цього договору може бути достроково припинено за вимогою страхувальника
або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору. Про намір достроково
припинити дію цього договору будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншій не пізніш як
за 30 календарних днів до дати припинення дії цього договору, якщо інше ним не
передбачено.
32. У разі дострокового припинення дії цього договору за вимогою страхувальника
страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього
договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника
обумовлена порушенням страховиком умов цього договору, то останній повертає
страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
33. У разі дострокового припинення цього договору за вимогою страховика
страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов цього договору, то страховик
повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього договору, з

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку
страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були
здійснені за цим договором.
34. Розмір нормативних витрат на ведення справи у разі дострокового припинення дії
цього договору становить ___ відсотків (але не більш як 20 відсотків) суми страхових
платежів за період, що залишається до закінчення дії цього договору.
Строк дії договору
35. Цей договір набирає чинності з 00 годин 00 хвилин за київським
часом _______________ 20__ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським
часом ______________ 20__ року.
36. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну
силу, і зберігається у сторін.
Інші умови договору (за згодою сторін)
Адреси та реквізити сторін
Страховик

Страхувальник

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

(підпис керівника)

(підпис керівника)

МП*

МП*

___________
* Печатка проставляється за її наявності.
Примітка. Договором страхування можуть передбачатися інші умови, що не суперечать закону.

