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Додаток 4 
до Загальних вимог до всіх 
Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв 
(Серій) України та інших 
змагань з автомобільного 
спорту в Україні 
(редакція 23.11.2018) 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ЗМАГАНЬ З 

АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
(МІНІМАЛЬНІ УМОВИ) 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Ці Рекомендації щодо порядку забезпечення страхового захисту змагань 

з автомобільного спорту на території України (Мінімальні умови) (далі 
Рекомендації) затверджені для забезпечення виконання вимог 
законодавства та забезпечення особистих та майнових прав учасників 
змагання, глядачів та інших осіб, шляхом встановлення рекомендованих 
умов страхування відповідальності організатора та промоутера 
змагання при використанні виключного права на організацію та 
проведення на території України офіційних міжнародних та 
всеукраїнських змагань з автомобільного спорту, яке реалізується 
Автомобільною федерацією України самостійно або разом з 
уповноваженим FAU промоутером змагання. 

 
1.2. Страхування відповідальності організатора змагань з автомобільного 

спорту здійснюється на підставі договору страхування, який 
укладається між Автомобільною Федерацією України або 
уповноваженим FAU промоутером змагання (належним чином 
уповноваженим FAU на вчинення відповідного правочину) з однієї 
сторони та страховиком з іншої сторони. 

 
1.3. Видача «Свідоцтва організатора змагання» для змагань, включених у 

залік Серій без підтвердження наявності договору страхування, 
укладеного на умовах, які є гірші встановлених цими Рекомендаціями не 
допускається. 

 
2. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

 
2.1. «Страхувальник» – Автомобільна Федерація України або 

уповноважений FAU промоутер змагання що уклали на окреме змагання 
із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності 
за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час 
проведення змагання з автомобільного спорту;  
 

2.2. «Застраховані» – Автомобільна федерація України та/або 
уповноважений FAU промоутер змагання, та власники/володільці 
(юридичні та фізичні особи) тих транспортних засобів, яких допущено до 
участі у змаганні. 
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2.3. «Страховик» – страхова організація, яка укладає договір страхування на 
окреме змагання та має ліцензії, які дають право на здійснення 
діяльності у відповідному виді страхування. 
 

2.4. «Змагання» – змагання з автомобільного спорту, для проведення 
Автомобільною федерацією України видано «Свідоцтво організатора 
змагання». 
 

2.5. «Організатор змагання» - Автомобільна Федерація України, самостійно, 
або спільно з уповноваженим FAU промоутером змагання найменування 
якого внесено у «Свідоцтво організатора змагання». 
 

2.6. «Треті особи» – особи, які не є: 
2.6.1. водіями – допущеними до участі у змаганні; 
2.6.2. власниками/володільцями транспортних засобів, які допущено до 

участі у змаганні; 
2.6.3. обслуговуючим персоналом промоутера змагання; 
2.6.4. технічним персоналом учасників змагання та/або промоутера 

змагання. 
 

2.7. «Власник (водій) транспортного засобу» – особа що керує 
транспортним засобом, або є членом екіпажу, якого внесено у список 
допущених до участі у змаганні відповідно до вимог, встановлених 
Страхувальником. 
 

2.8. «Строк дії страхового покриття (час проведення змагання)» - з 
моменту фактичного старту першого транспортного засобу відповідно 
до програми змагання (початок змагання) та закінчується моментом 
фінішу останнього транспортного засобу, який бере участь у змаганні 
відповідно до затвердженого регламенту змагання. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 
3.1. У відповідності до Договору страхування Страховик зобов’язується за 

обумовлену плату (страховий платіж, премія), відшкодувати заподіяні 
внаслідок страхового випадку майнові збитки та шкоду, завдану життю, 
здоров’ю третіх осіб, шляхом виплати страхового відшкодування в 
обумовлених межах лімітів відповідальності. 

 
3.2. За наявності укладеного зазначеного договору страхування - вважається 

застрахованим ризик цивільної відповідальності Застрахованого. 
 

4. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ 
 

4.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Застрахованого, що не 
суперечать чинному законодавству України, пов'язані з відшкодуванням 
Застрахованим заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, 
заподіяної юридичній особі під час проведення змагання. 
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5. СТРАХОВА СУМА/ ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

5.1. Страхові суми та ліміти відповідальності, в межах яких виплачується 
страхові відшкодування внаслідок настання обумовлених страхових 
випадків під час проведення національних змагань (крім клубних), 
встановлюються на рівні не менше сум, зазначених у таблиці (у тис. грн.): 

 
Загальний ліміт відповідальності на кожне змагання 900,0 
Ліміт відповідальності за одним страховим випадком 300,0 
а) ліміт відповідальності за збиток, завданий майну третіх осіб 100,0 
б) ліміт відповідальності за збиток, завданий життю та здоров’ю 
третіх осіб 

200,0 

 
5.2. Страхові суми та ліміти відповідальності, в межах яких виплачується 

страхові відшкодування внаслідок настання обумовлених страхових 
випадків під час проведення міжнародних змагань встановлюються на 
рівні не менше розміру, встановленому у п.5.1. з урахуванням 
особливостей, які встановлюються правилами Міжнародної 
автомобільної федерації (FIA). 

 
5.3. Страхові суми та ліміти відповідальності, в межах яких виплачується 

страхові відшкодування внаслідок настання обумовлених страхових 
випадків під час проведення інших змагань, крім вміщених у п.п. 5.1., 5.2. 
встановлюються договором страхування при збереженні загальних умов 
страхування згідно цих Рекомендацій. 

 
6. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

 
6.1. Страховими випадком вважається: 

Збиток, нанесений життю, здоров’ю та майну третіх осіб, зі сторони 
власників (водіїв) транспортних засобів, які беруть участь у змаганні або 
зі сторони організатора та/або промоутера змагання. 

 
6.2. Відповідальність Страховика розповсюджується на обов'язок 

Застрахованого, згідно з його цивільно-правовою відповідальністю 
перед третіми (Потерпілими) особами, на законних підставах 
відшкодувати цим Потерпілим особам: 

6.2.1. майнові збитки, завдані третім (Потерпілим) особам, а саме витрати, які 
третя (Потерпіла) особа понесла або повинна понести для відновлення її 
діяльності, порушених майнових прав або при втраті, пошкодженні, 
знищенні її майна; 

6.2.2. шкоду, завдану життю, здоров'ю, працездатності третіх (Потерпілих) 
осіб. 

 
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 
7.1. Контроль за дотриманням даних Рекомендацій покладається на 

Виконавчу дирекцію FAU. 
 
7.2. «Свідоцтво організатора змагання» видається виключно, за наявності 

договору страхування, який відповідає даним Рекомендаціям. 
 


