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<ёАТВЕРДЖЕНО>>
Наказом ЛЪ 105 вiд 09 вересня 2019 р.

Генеральний директор
Товариства з додатковоIо вiдповiдальнiстю

змIни J\b 1

до Правил добровiльного страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

Киiв -2019 piK



Товарuсmво з dodamKoBoto вidповidалtьнiсmю кСmрахова компанiя кЮ. Ес.Ай. п

1. Найменування Страховика за текстом Правил добровiльного страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу) (надалi - Правила) <Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю страхова
компанiя кПСК-ЗАХIЩ>> та скорочене найменування кТ,ЩВ СК кПСК-ЗАХIД))) змiнити на
<Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю <Страхова компанiя <Ю.Ес.Ай.))) та (ТДВ (СК
Ю.Ес.Ай.>>.

2. ,Щодаток Ns 1 до Правил викласти у редакцii, що наведена у,Щодатку 1 до цих Змiн.

Змiнu ]Ф] do Правuл dобровiльноzо сmрахувсtння вqнmаuсiв mа баеqil{у (ванmажобаzаасу) Bid 2З люmоzо 20l5 р.



Товарасmво з dоdаmковою вidповidальнiсmю кСmрахова компанiя кЮ. Ес.Дй, >

Щодаток ЛЪ 1 до Змiн ЛЪ 1

до Правил добровiльного страхування
вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Щодаток ЛЬ 1

до Правил добровiльного страхування
вантажiв та багажу (вантажобагажу)

(в редакцii.Щолатку J\Ъl до Змiн Ns 1 до Правил).

Базовi тарифи на одне перевезення в залежностi вiд виду транспорту:

Поправочний коефiцiснт до базових тарифiв iз таблицi 1.

Тарифи дiють на разовi перевезеЬня строком не бiльше 1,4 дiб. При бiльшому строку тариф
збiльшуеться на 10%о за KorKHi наступнi 14 дiб.

При перевезеннi багажу, що легко псуеться, крихких та таких, що легко б'ються,
небезпечних та ряду iнших вантажiв, до страхових тарифiв застосовуються коефiцiенти таблицi 3

Таблиця 1

Вид перевезення Тарифо у вiдсотках
вiд страховоi суми

Перевезення залiзничним транспортом
Перевезення автомобiльним транспортом

(залежно вiд маршруту)
Перевезення повiтряним транспортом
Перевезення морським/рiчковим транспортом

- у трюмi
- напалубi

0,08 - 0,8
0,08 - 0,8

0,06 - 0,55

0,04 _ 0,25
0,09- 0,34

Таблиця2
умови страхування к

1. кУмови страхування вантажiв за BciMa ризиками) -

Програма <А>
2. Програма <Умови страхування вантажiв за
обмеженим перелiком ризикiв> - Програма кВ>
3. Програма <Умови страхування вантажiв за
мiнiмальним перелiком ризикiв>> - Програма <С>

4. Названi (поiменованi ризики) з перерахованих в пп,
3.1.1-3.1.18 цих Правил страхових ризикiв

1,00

0,50 - 0,70

0,40 - 0,55

0,20 - 1,5

Таблиця З
Вид вантажу (багажу) Коефiцiснт

Вантажi, що швидко trсуються
Крихкi та Ti, що легко б'ються
небезпечнi вантажi
Антикварiат, твори мистецтва
.Щомашнi речi, особисте майно
Алкогольнi напоТ, тютюновi вироби
Обчислювальна, вiдео- та олектронна TexHiKa
Вантаж вартiстю вище 500 000 грн. або багаж,
вище 50 000 грн. (в однiй партii)

Нафтопродукти
Метали, вироби iз них
Станки, машини
Бавовна, натураJIьних каучук

вартiстю

1,5 - 5,0
1,0 - 3,0
0,5 - з,0
1,1 - 10,0
1,2 - 10,0
0,5 _ 5,0
0,5 - з,0

0,5 _ 2,0
|,2 _2,5
0,5 _ 2,0
0,5 - 1,3

1.0 - 1"7

Змiнu М ] do Правuл dобровiльноlо сmрахування вqнmаэюiв mа баеаэtсу (ванmасюобаеаэюу) Bid 2 3 люmоео 20l 5 р.



Товарuсmво з dоlаmковою вidповidальнiсmю кСmражова компанiя кЮ.Ес.Ай,>

Пряностi, тютюн, кава, чай 1,з _ 1,5

Сировина 0,5 - |,7

Залежно вiд типу транспортного засобу, упаковки вантажу, розмiру франшизи, строку
експлуатацiТ транспортного засобу, iнших факторiв, що сутт€во впливають на визначенНя
страхового ризику тощо, у кожному конкретному випадку за згодою cTopiH при укладеннi
Щоговору страхування страховий тариф може бути пiдвищено або знижено з застосуванняМ
поправочних коефiцiснтiв вiд 0,1 до 10,0.

Норматив витрат на ведення справи складае до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв.

Змiнu М ] dо Правuл dобровiльноео сmрахування ванmаltiв mа баеаэюу (ванmасюобаеасюу) Bid 23 люmоео 20l 5 р,



ý ь(л)!'а-лFý d*+Б ý :
€ýý.

^ý,ý ýGiýх
rýýF
еýýё

iýýý
ýý.
ý€.
==ýý



EýA,[&ýФeýA"Jýb Ed A кфý6Ёсй sý,

кщ{} зiц,кЙсннФф] /&ýr}**,ý.&ВFк,ю ý}EL-yJ[ЁФý}A*dý,ýfi У СФэý{ý}tr рýдвtкý,ý3

Ф}К}ý "&FýСФп$ý,ý Ж кТФ CJ ЁУ ý'

р{}ýrfi Фрs{lцж(в]trа ýý 9r

//) //)
,J l., l l \,,I

/7 /1 l,.i
д/L//:i кнsТш

/') .,\ '\ l
Nl} "'l4/ у,

Про реестрацiIо ТОВАРИСТВУ З

ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВ IДАЛЬНI CTIO
(СТРАХоВА КоМПАI-IIЯ
кЮ.Ес.Ай> змiлI до правил
добровiльного страхуванIrя

За результатами розгляду листiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ кЮ.Ес.Ай,)) про ресстрацiю
змiн до правил добровiльного страхування, вiд 11.09.2019 Jф I0-6061
(вх, Nч П 22l.9 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 JЮ 10-6062 (вх. Ns П 2220 вiд
l1.09,2019 ), вiд 1i.09,2019 N9 10-606з (вх. J\Ъ п 2221 вiд 11.09.2019 ), вiд
l1.09.2019 Ns 10_6064 (вх. JФ П2222 вiд 11.09.2019 ), вiд l1,09.2019 Jф 10-6065
(вх. Nл П 2223 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-б066 (вх. Nч П 2224 вiд
11,09.2019 ), вiд 11.09.2019 Ns 10-6067 (вх. J,lb П 2225 вiд l1.09.2019 ), вiд
l1.09.2019 Ns l0-606S (вх. J\Ъ П2226 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 Jф 10-6069
(вх. Nл П 2227 вiд 11.09.2019 ), вiл 11.09.2019 Jt 10-6070 (вх, Nэ П 222В вiд
l1.09.2019 ), вiд 11.09.2019 }ф 10-бO7i (вх. Ne 17 2229 вiд 11.09.2019 ), вiд
1i.09.2019 М 10-6072 (вх. Ns П 2230 вiд 11.09.2019 ), uiд 11,09.2019 Jф 10-6073
(вх, JФ П22З1 вiд 11.09,20l9 ), вiдповiдно до пункту 3 чаотини першоi статгi 28

Закону Украrни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг>, частини третьоТ статгi |7 Закону Украiни <Про

страхування)), на пiдставi пiдпункту 62 пункту 4 Положення про I-IацiоНаЛЬНУ

комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових Послуг,

затвердженого Указом Президента Украiни вiд 23.11.201I Ns 1070, ЛiЦенЗiйНИХ

умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посЛУг (KpiM

професiйноТ дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постаНОВОЮ

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07.|2.2016 JЮ 913, Нацiональна комiсiЯ ЩО

здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, поста}lовила:

l . Заресструвати ТОВДРИСТВУ З ДОДДТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ



2
(СТРАХОВА КОМПАНIЯ <IО.Ес,Ай,> (код за СДРПОУ 32404600;
мiсцезнаходження: 04210, пл, Киiв, проспект ГероТв Сталiнграда,4, коп. бА):

змiни М 1 до Правил добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (IО.Ес,Ай.> Ким Г.Г. вiд
09.09,2019 Ns l05;

змiни М 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного
страхування здоров'я), затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ <СК
<}О.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 М l05;

змiни М 1 до Правил добровiльного страхування здоров'я на ВипаДок
хвороби, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <}О.ЕС,Ай.>

IfuM I'.Г, вiд 09.09,2019 Ns l05;
змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування наземного транспорту

(KpiM залiзничного), затвердженi наказом Генерального директОРа ТЩВ (СК
<Ю.Ес.Ай.> Ким I',I'. вiд 09.09.2019 ]ф 105;

змiни JV! 1 до Правил добровiльного страхування BattTaжiB та багажУ
(вантажобагажу), затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК
<Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns 105;

змiни Ng 1 до Правил добровiльного страхування вiд вогневих риЗикiВ Та

ризикiв стихiйних явищ, затвердженi наказом Генерального директора Т,ЩВ KCI{

<Ю.Е,с.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns i05;
змiни м 1 до Правил добровiпьного страхування майна (iншого, нiж

передбачено пунктами 5-9 статгi б Закону Украiни <Про страХУВаННЯ))),

затвердженi наказом Генерального директора ТffВ (Ск (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г, вiд

09.09.2019 Ng 105;
змiни Ns 2 до Правил добровiльного страхувацня цивiльноТ вiДпоВiДаЛЬНОСтi

власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердженi наказом Генерального дироктора ТЩВ (Ск (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г, вiд

09.09.2019 Ns 105;
змiни J\b 1 до Правил добровiльного страхування вiдповiдальностi перед

третiми особами (kpiM цивiльнот вiдповiдальностi власникiв наземного

,pu".nopry, вiдповiдальt-lостi власникiв повiтряного тра}iспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдгrовiдальнiсть перевiзника),

затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ео.Ай.> Ким Г.Г, вiд

09,09,2019 Ns 105;
змiни М 1 до Правил добровiльного страхування кредитiв (у тому числi

вiдповiдальностi позичаJIьника за непогашення кредиту), затвердженi наказом

Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns 105;

змiни N9 i до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (IО.ЕС.Ай.> КИМ Г.Г. ВiД

09.09.2019 Jф 105;
змiни Ns 1 до Правил добровiльного страхування медичних витрат,

затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (Ск <Ю.Ес.Ай.>> Ким Г.Г. вiд

09.09,2019 Jф 105;



з
змiни J\b l до Правил добровiльного страхування сiльськогосподарськоТ

продукцii, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.>
Ким Г,Г'. вiд 09.09.2019 Ns 105.

2. Управлiнню забезпечення дiяльностi Голови та членiв KoMiciT забезпечити
оприлюдненнJI рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг у мережi
IHTepHeT.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Нацкомфiнпослуг Максимчук О,В.

голова koMicii I. Пашко

Згiдно з чиi{I"Iим законодавством
вiдповiдtло до ltолегiального рiшення KoMicii

Протокол Ns ti засiдання
KbMicii вiд lli. /о ",Э)./:€ .
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