ЗАЯВА-АНКЕТА
про добровільне страхування
водного транспорту

Водний
транспорт

«___» __________ 201__ року
Прошу укласти договір добровільного страхування водного транспорту згідно з Правилами добровільного
страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) (надалі-Правила
страхування), на нижчезазначених умовах:
Юридична особа (повне та скорочене найменування, ЄДРПОУ) / Фізична особа (П.І.Б,
громадянство дата та місце народження______________, реєстрація________________________,
паспорт: серія_____ №_______, орган та дата видачі
____________________________________________, ІПН_____________

1. Страхувальник
в особі
який (яка) діє на підставі
Адреса, телефон
Дата народження

серія
п/р №

Паспорт (реквізити п/р)

ІПН / код ЄДРПОУ
виданий (орган та дата видачі )
в

№

МФО

Підстава для користування судном
Дата народження
Адреса

Вигодонабувач

Підстава
2. Предмет страхування
Найменування судна
Бортовий реєстраційний
номер
Судновий білет (технічний
паспорт)
Класифікаційне свідоцтво

№

від

строк дії

№

від

строк дії

Матеріал корпусу

Ідентифікаційний номер ІМО

Тип і призначення судна
Прапор, порт приписки
(реєстрації)
Свідоцтво про придатність
судна до плавання

Клас Регістру

Щорічного

Дата останнього огляду судна

Країна-виробник

Інформація щодо побудови
судна

Вартість судна

Періодичного
Рік побудови

загальна вартість судна

грн, в тому числі

вартість механізмів, пристроїв та обладнання

грн

вартість судна визначена на підставі:
Розміри судна

Довжина

договору купівлі-продажу,
експертної оцінки,
заставної вартості,
залишкової вартості,
інше (зазначити): __________________________________
Ширина
Осадка
Висота борту

Кількість палуб

Кількість щогл

Дедвейт
Валова

Місткість
Двигуни

Тип, кількість

Чиста
Тип пального

Загальна площа вітрил
(для вітрильних суден)
Вантажомісткість

Тип вантажів, що перевозяться

Потужність

Тип, кількість

Вантажні трюми
Рефрижираторні
трюма
Навігаційне обладнання

Місткість

Тип, кількість

Місткість

згідно з Додатком 1

Робоча температура

Додаткове обладнання

згідно з Додатком 2

Системи пожежогасіння
Дані про арешти судна
(рік, місце та причину
арешту)

Рятувальні засоби
Екіпаж (чол.)

Пасажиромісткість (чол.)

Змінні екіпажі

Зазначте частоту змін:
ПІБ

Капітан судна

Кваліфікація, № свідоцтва

Досвід роботи

Середня тривалість одного
рейсу (днів)
Дані про останній ремонт
Власник судна
Експлуатант судна

Тип ремонту (плановий, капітальний, поточний, інше)

Місце і дата останнього ремонту

Страхувальник;

інша особа __________________________________________________________________

Страхувальник;

інша особа __________________________________________________________________

ПІБ, назва, адреса
ПІБ, назва, адреса

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. СТРАХОВА СУМА
3.1. СТРАХУВАННЯ СУДЕН (КРІМ

МАЛОМІРНИХ СУДЕН)

Страховим випадком є факт зазнання Страхувальником прямих (реальних) збитків внаслідок події (страхового ризику), що фактично сталася в період дії Договору
страхування та не підпадає під виключення зі страхових випадків і обмеження страхування, а саме внаслідок:
1) випадковостей і небезпек плавання морями, ріками, озерами або іншими водами, придатними для судноплавства (сильні шторми, затоплення та Так Ні
перевертання судна, посадка судна на мілину, викидання судна на берег, зіткнення або торкання інших суден, підводних, плавучих або нерухомих
об’єктів, інші випадковості і небезпеки плавання та аварійні морські події);
2) пожежі або вибуху, що виникли на борту застрахованого судна;
3) землетрусу;
4) виверження вулкану, удару блискавки, бурі, урагану, повені, граду, смерчу;
5) зіткнення з літальними апаратами або іншими подібними їм об’єктами або об’єктами, що випали з них ;
6) протиправних дій третіх осіб:
7) інцидентів під час навантаження, відвантаження або переміщення вантажу, палива, запасів, спорядження або обладнання;
8) викидання вантажу за борт при загрозі аварії судна;
9) піратства;
10) зникнення судна безвісти;
11) поломки або інцидентів з ядерними установками або реакторами;
12) вибуху котлів, поломка колінчатих валів або будь-який прихований дефект машинного обладнання або корпуса;
13) недбалого ставлення з боку капітанів, офіцерів, членів екіпажу або лоцманів;
14) недбалого ставлення з боку ремонтних служб або фрахтувальників, за умови, якщо вони не є Страхувальником або Вигодонабувачем;
15) зіткнення з наземним транспортним засобом, доком або портовими обладнанням або спорудами.

Страхова сума для судна
3.2.

грн.

СТРАХУВАННЯ МАЛОМІРНИХ СУДЕН

Страховим випадком є факт завдання Страхувальником прямих (реальних) збитків внаслідок події (страхового ризику), що фактично сталася в період дії Договору
страхування та не підпадає під виключення зі страхових випадків і обмеження страхування, а саме внаслідок:
Повної фактичної чи
застрахованого судна та (або) обладнання при експлуатації, збереженні, операціях підняття та
Пошкодження
конструктивної загибелі
спускання застрахованого судна на воду внаслідок:
1) пожежі або вибуху, що виникли як на борту застрахованого судна, так і поза ним, включаючи збитки, завдані гасінням пожежі;
2) урагану, удару блискавки, землетрусу, повені, граду, смерчу, бурі, шторму;
3) перекидання, посадки на мілину, зіткнення з іншими суднами, плавучими та нерухомими об’єктами, повітряними суднами або іншими
аналогічними об’єктами;
4) аварійних випадків при операціях навантаження або вивантаження запасів, спорядження, обладнання, палива та постачання;
5) аварійних випадків при операціях з підняття та спускання застрахованого судна на воду, перевантаження або переустановлення в процесі
зберігання;
6) викрадення, повного конструктивного чи фактичного знищення застрахованого судна, його двигунів та (або) обладнання внаслідок крадіжки зі
зламом, грабежу, розбою (протиправних дій третіх осіб), якщо воно перебувало на території (в акваторії), спеціально призначеній для стоянки, або
якщо на застрахованому судні або на причалі (пірсі), до якого було пришвартоване судно, перебували екіпаж судна або вахтовий.

Так

Ні

Повної (фактичної або конструктивної) загибелі або а) дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
пошкодження застрахованого судна, його частин, механізмів та
обладнання при транспортуванні, що настало в результаті:
б) землетрусу, повені, граду, смерчу або бурі.

Страхова сума для судна

грн.
4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Місце (територія) дії
договору страхування
Строк страхування

з
Наявність договору страхування заявленого судна в іншій страховій компанії
Якщо „так”, то в якій страховій
компанії і на яку страхову суму?
Чи відмовляли Вам раніше у наданні страхового покриття?
Якщо „так”, то поясніть причину
Дата

Інформація про збитки за
останні три-п’ять років

по

Вид

Причина

Сума збитку

Інші відомості, що мають значення
для визначення ризику

Так

Ні

Документа, що підтверджує право власності на судно
Обмірного свідоцтва
Свідоцтво про придатність судна до плавання
Пасажирського свідоцтва
Додаю копії (так/ні)

Свідоцтва на право плавання під Державним прапором України
Свідоцтва про мінімальний склад екіпажу
Класифікаційне свідоцтво
Експертний висновок про вартість судна/договір купівлі-продажу, тощо
Інші документи:

Огляд судна Страховиком. Опис
комплектності і стану судна
Я заявляю, що ознайомлений(на) з умовами договору добровільного страхування майна (надалі-Договір) та Правил страхування
ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ», на підставі яких укладається Договір.
Цією Заявою підтверджую, що відомості, зазначені у неі, вірні, відповідають дійсності і є основою для укладення Договору
страхування.
Я попереджений про правові наслідки повідомлення Страховику свідомо недостовірних відомостей щодо обставин, які мають істотне
значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання.
Примітка:
Підписання цієї Заяви не зобов’язує заявника укладати договір страхування.
Ця Заява є невід’ємною частиною Договору страхування у разі його укладення, і в разі настання страхового випадку страхове
відшкодування буде розраховуватися з урахуванням інформації, викладеної вище.
Страхувальник
_________________________________
(підпис та ПІБ заявника)

Дата: «____» ___________ 201__ року

Дана Заява є невід’ємною частиною Договору страхування №______________ від «____» ___________ 201__ року
ЗАЯВУ ПРИЙНЯВ:
Страховик:
Голова Правління СК «АРСЕНАЛ» __________ (О. В. ЛАНСЬКА)
(підпис)
(ініціали, прізвище)
Виконавець:

________ (__________________)
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата: «___»____________ 201__ року

Дата: «___» ___________201__ року

