
Додаток  

до Порядку і правил 

 

Зразок  

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 

утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може 

бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному 

середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) 

небезпечних відходів  

Місце і дата укладення договору     "___" ___________ 200_ р. 

 

Страховик ___________________________________________________________________ 

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, 

_____________________________________________________________________________ 

серія, номер і термін дії ліцензії) 

_____________________________________________________________________________ 

з однієї сторони, та страхувальник _______________________________________________ 

(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, 

_____________________________________________________________________________ 

його повноваження) 

з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:  

Предмет договору  

1. Страховик страхує цивільну відповідальність страхувальника з метою забезпечення 

відшкодування ним шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та 

навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та 

утилізації (видалення) небезпечних відходів, згідно з Порядком і правилами проведення 

обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 

утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути 

заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час 

транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 

(далі - Порядок і правила).  

2. Об'єктом страхування за цим договором є майнові інтереси, що не суперечать 

законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником шкоди, заподіяної третім 

особам та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення 

та утилізації (видалення) таких небезпечних відходів  

___________________________________________________________________________ 

(перелік небезпечних відходів та їх номери відповідно до Жовтого переліку 

____________________________________________________________________________ 

відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120) 

3. Страховим випадком є подія, що сталася під час транскордонного перевезення та 

утилізації (видалення) небезпечних відходів, внаслідок якої заподіяно шкоду здоров'ю 

фізичних осіб, власності будь-яких суб'єктів, навколишньому природному середовищу і 

виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника стосовно відшкодування ним 

цієї шкоди.  

Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами стосовно 

відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим 

випадком.  



4. Страхова сума ____________________________________________________________.  

5. Страховий платіж _________________________________________________________.  

6. Розмір франшизи (частка збитків, яка не відшкодовується страховиком)  

_____________________________________________________________________________. 

7. Страховий тариф для експортера небезпечних відходів становить 

_____________________, для особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних 

відходів, - ___________________________________________________________________.  

Права та обов'язки сторін  

8. Страхувальник зобов'язується:  

1) надавати страховику достовірну інформацію про транскордонне перевезення та 

утилізацію (видалення) небезпечних відходів;  

2) вживати необхідних заходів для запобігання випадкам заподіяння шкоди здоров'ю 

людини, власності та навколишньому природному середовищу;  

3) перераховувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у розмірі, 

передбаченому пунктом 5 цього договору;  

4) повідомляти у триденний термін страховика про настання страхового випадку, а також 

про події, які можуть його спричинити;  

5) надавати страховику необхідну інформацію і документи, що підтверджують факт 

настання страхового випадку та дають змогу попередньо оцінити можливий розмір 

збитків;  

6) повідомляти про настання страхового випадку компетентні державні органи;  

7) забезпечувати вимоги конфіденційності стосовно цього договору;  

8) повідомляти письмово Мінприроди у разі дострокового розірвання цього договору.  

9. Страховик зобов'язується:  

1) ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;  

2) після отримання документів, які підтверджують настання відповідальності 

страхувальника перед третіми особами, здійснити виплату страхувальнику або за його 

дорученням третім особам страхового відшкодування у порядку, встановленому пунктами 

12 - 14 цього договору, у термін, що не перевищує 10 банківських днів з дати оформлення 

акта про настання страхового випадку, або відшкодувати страхувальнику за його згодою 

збитки в іншій погодженій з ним формі.  

10. Страхувальник має право:  

отримати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами;  

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.  

11. Страховик має право:  

перевіряти інформацію, надану страхувальником;  

отримувати від страхувальника необхідну інформацію та документи стосовно страхового 

випадку, а також перевіряти їх достовірність;  

контактувати з державними органами, іншими установами та організаціями, зокрема у 

сфері екології та природних ресурсів, з метою уточнення причин настання страхового 

випадку та розміру заподіяної шкоди;  

відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання страхувальником 

умов цього договору, Порядку і правил;  

брати участь у розгляді в суді справи про відшкодування страхувальником заподіяної 

шкоди, цивільно-правова відповідальність за яку застрахована цим договором, як третя 

особа на стороні відповідача.  

Порядок здійснення страхових виплат  



12. Для отримання страхового відшкодування страховику надаються документи, зазначені 

у пункті 15 Порядку і правил.  

На основі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для 

страхової виплати.  

13. Страховик протягом 20 днів після отримання необхідних документів приймає рішення 

про виплату суми страхового відшкодування або про відмову в його виплаті. У разі 

прийняття рішення про відмову у виплаті страховик у триденний термін повідомляє 

заявника у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.  

14. Страхове відшкодування не підлягає виплаті у разі, коли страховий випадок настав 

внаслідок навмисних дій страхувальника, а також в інших випадках, передбачених 

пунктом 16 Порядку і правил та статтею 26 Закону України "Про страхування".  

Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів  

15. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих відповідно до 

цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.  

16. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування страховик сплачує пеню в розмірі 

___________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 

подвійної облікової ставки Національного банку, яка діяла в період, за який нараховується 

пеня.  

17. Спори, що можуть виникнути під час виконання зобов'язань за цим договором, 

розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.  

Інші умови договору  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Термін дії договору  

18. Термін дії договору _________________________________________________________  

19. Цей договір набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок 

страховика в установі банку.  

20. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, 

передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".  

Адреси та реквізити сторін  

Страховик 

________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(підпис керівника) 

Страхувальник 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(підпис фізичної особи або 

керівника юридичної особи) 

М. П.  М. П.  

 


