Наступні зміни є невід’ємною частиною Правил добровільного страхування (крім
залізничного), затверджених відкритим акціонерним товариством «ОДЕСЬКЕ
МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» № 3-04/07 від 05 квітня 2007
року та зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 10
травня 2007 року, реєстраційний номер № 0671367 (надалі – Правила):
Назву розділу 2 Правил викласти у наступній редакції:
«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ»
Пункт 2.1. розділу 2 Правил викласти у наступній редакції:
«Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортними засобами,
зазначеними у Договорі страхування, а також додатковим обладнанням до них.»
Підпункт 9.1.8. пункту 9.1. розділу 9 Правил викласти у наступній редакції:
«У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
письмово повідомити про це Страхувальника у передбачений п.13.5 цих Правил строк, з
обґрунтуванням причин відмови.»
Пункт 13.2. розділу 13 Правил викласти у наступній редакції:
«При цьому Страховик має право призупинити прийняття рішення про виплату
страхового відшкодування в разі, якщо:
документи для виплати страхового відшкодування не надані у повному обсязі
та/або у потрібній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер,
дата, штамп, з виправленням тексту тощо) – до надання усіх необхідних документів та/або
усунення порушень у наданих документах;
є підстави сумніватись щодо наявності у Страхувальника або Вигодонабувача
права на отримання страхового відшкодування – до отримання необхідних доказів;
не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків – до їх
з'ясування;
у зв'язку з виникненням збитку внаслідок страхового випадку по відношенню до
Страхувальника або Вигодонабувача порушено кримінальну справу або складено
протокол про адміністративне правопорушення або пред’явлено позов до Страхувальника
– до, відповідно, закриття кримінальної справи, набрання законної сили вироком суду,
винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення або набрання
законної сили рішенням суду;
обсяги і характер збитків, заявлених Страхувальником, не відповідають причинам
і обставинам страхового випадку - до з'ясування розміру та характеру фактичних збитків.»
У разі, коли Страховик призупиняє прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування з вищенаведених причин, він повинен письмово, протягом 10-ти днів
повідомити про це Страхувальника. Строк такого призупинення не повинен перевищувати
шість місяців з моменту отримання такого повідомлення Страхувальником, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування».
Усе інше, що передбачено Правилами добровільного страхування (крім
залізничного), затверджених відкритим акціонерним товариством «ОДЕСЬКЕ
МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» № 3-04/07 від 05 квітня 2007
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року та зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 10
травня 2007року, реєстраційний номер № 0671367 залишити без змін.
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