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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 –
9 статті 6 Закону України „Про страхування”) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА
ІНШУРАНС ГРУП», надалі – Правила, розроблені відповідно до законодавства
України і регулюють правовідносини між сторонами договору добровільного
страхування майна при його укладанні та в період його дії.
За договором добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами
5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”), укладеним на підставі Правил,
Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію у встановлених
договором добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5
– 9 статті 6 Закону України „Про страхування”) розмірах та строки, а Страховик
бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування у порядку і на умовах, визначених договором
добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6
Закону України „Про страхування”).
Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування майна
визначаються цими Правилами. Конкретні умови страхування визначаються
Договором страхування.
Положення цих Правил можуть бути змінені (виключені або доповнені) за
письмовою згодою Сторін при укладанні Договору страхування або під час його
дії, за умови, що такі зміни не суперечать закону.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», яке на підставі
Правил укладає зі Страхувальниками договори добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про
страхування”).
Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, яка здійснює
підприємницьку діяльність (фізична особа – підприємець), що уклала зі
Страховиком договір добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено
пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”) та має законний
майновий інтерес у застрахованому майні.
Договір добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9
статті 6 Закону України „Про страхування”) – це письмова угода між Страховиком
і Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі
настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування Страхувальнику
та/або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові
платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування, надалі
– Договір або Договір страхування.
Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.
Вигодонабувач – особа, яка має законний майновий інтерес у застрахованому майні
та може зазнати збитків у разі настання страхового випадку.
Треті особи – держава, будь-які юридичні або фізичні особи, крім Сторін Договору.
Компетентні органи:
державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій,
аналогічних до страхових ризиків, встановлення причин та обставин настання цих
подій, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань,
що мають відношення до Застрахованого майна, яке пошкоджено або втрачено
внаслідок страхового ризику;
юридичні особи або фізичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених
законодавством України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик та
Страхувальник для вирішення спорів та з інших питань, що випливають з
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Договору.
Законодавство – законодавство України.
Застраховане майно – зазначене у Договорі рухоме або нерухоме майно.
Застраховані витрати – зазначені у Договорі додаткові витрати Страхувальника,
необхідність здійснення яких виникла внаслідок настання страхового ризику та на
відшкодування яких Договором може бути передбачено страхову суму/субліміт
страхової суми.
Нерухоме майно - нерухомі речі, нерухомість, в тому числі, земельні ділянки, а
також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим
без їх знецінення та зміни їх призначення.
Рухоме майно (рухомі речі) – речі, які можна вільно переміщувати у просторі. До
рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.
Втрата застрахованого майна – викрадення, зруйнування чи визнання непридатним
Застрахованого майна внаслідок настання страхового випадку за Договором.
Cубліміт страхової суми (та/або ліміт відповідальності) - встановлений у Договорі в
межах страхової суми ліміт або відсоток страхової суми, яким встановлено
обмеження відповідальності Страховика щодо сплати страхових відшкодувань за
Договором згідно з п. 6.4. цих Правил.
Знос (знецінення) – втрата вартості застрахованого майна порівняно з
вартістю нового майна, при цьому у цілях Договору застосовуються:
фізичний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних
технічних та технологічних якостей застрахованого майна;
функціональний знос – знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних
функціональних (споживчих) характеристик застрахованого майна.
Дійсна вартість застрахованого майна для цілей Договору – вартість відтворення
(вартість заміщення) або ринкова вартість застрахованого майна, визначені
відповідно до умов договору страхування, а саме:
вартість заміщення – визначена на дату оцінки застрахованого майна поточна
вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта (майна), подібного до
застрахованого майна, який може бути йому рівноцінною заміною;
вартість відтворення – визначена на дату оцінки застрахованого майна поточна
вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта
(майна), який є ідентичним застрахованому майну;
ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження застрахованого майна на
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та
продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін
діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.
Подібне майно – майно, що за своїми характеристиками та/або властивостями
подібне до застрахованого майна і має таку саму інвестиційну привабливість.
Коефіцієнт недострахування – співвідношення страхової суми за Договором до
дійсної вартості Застрахованого майна.
Франшиза – частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком
відповідно до умов Договору.
У Правилах застосовано такі скорочення:
м – метр;
см – сантиметр;
мм – міліметр;
м/с – метрів на секунду;
м2 – квадратний метр.
Зміна ступеня страхового ризику – зміна будь – якої інформації щодо
Застрахованого майна, яка зазначена в Договорі або у заяві Страхувальника на
укладання Договору, зокрема:
передача Застрахованого майна іншій особі за Договором оренди (прокату),
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лізингу, у заставу;
2.24.2. передача права власності на Застраховане майно третій особі;
2.24.3. передача іншій особі права розпорядження Застрахованим майном від іменні
власника (в тому числі права укладати договори купівлі – продажу);
2.24.4. зміна цілей використання Застрахованого майна;
2.24.5. втрата (викрадення) або заміна реєстраційних документів на Застраховане майно,
ключів від нього;
2.24.6. встановлення у межах Застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у
межах якого розташоване Застраховане рухоме майно, додаткових (локальних)
систем опалення;
2.24.7. оголошення в установленому порядку про загрозу стихійних лих або інших
надзвичайних станів у регіоні розташування Застрахованого майна.
2.25.
Договір може містити інші положення, ніж передбачені Правилами, або що не
передбачені Правилами, якщо ці положення не суперечать закону України.
2.26.
Поняття, терміни та назви, що застосовуються у цих Правилах, у деяких випадках
супроводжуються відповідним поясненням. Якщо значення будь-якого поняття,
терміну або назви окремо не обумовлено цими Правилами або однозначно не
випливає з чинного законодавства України, значення такого поняття, терміну або
назви використовується у його звичайному лексичному розумінні.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1.
Предметом Договору страхування є майнові інтереси що не суперечать закону,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним
у Правилах та Договорі страхування.
3.2.
На умовах цих Правил на страхування приймається майно:
3.2.1.
що належить Страхувальнику на правах власності (володіння, користування,
розпорядження), господарського відання, оперативного управління;
3.2.2.
прийняте Страхувальником на зберігання, в довірче управління, оренду, найм,
лізинг, прокат, заставу, ремонт, комісію, для продажу, транспортування;
3.2.3.
придбане Страхувальником в кредит та є забезпеченням цього кредиту;
3.2.4.
яким Страхувальник володіє або користується на підставі інших, крім зазначених в
п.п.3.2.1. – 3.2.3. правочинів, якщо це майно попередньо вже не застраховане його
власником.
3.3.
На страхування приймаються наступні види майна:
3.3.1.
нерухоме майно:
3.3.1.1. земельні ділянки – частини земної поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо них правами;
3.3.1.2. споруди – інженерно-будівельні об’єкти, що призначені для виконання виробничих
процесів шляхом виконання тих чи інших технічних функцій, не пов'язаних із
зміною предмета праці (мости, цистерни та резервуари на фундаментах, естакади,
під’їзні шляхи, навіси, басейни тощо), а також зовнішні комунікації
(водоканалізаційні системи, лінії електропередач і тепломережі, мережі
радіотелефонного зв'язку тощо);
3.3.1.3. будівлі – архітектурно-будівельні об’єкти, що складаються з несучих та
огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій
(конструктивні елементи), які утворюють наземні або підземні приміщення,
призначені для проживання або перебування людей, виробництва продукції,
розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів, в тому числі
товарних та виробничіх запасів, включаючи невід'ємні інженерні комунікації
відповідно до проектної документації (системи водо-, газо-, тепло-,
електропостачання, каналізації та опалення, електрообладнання з фурнітурою
(включаючи електропроводку)).
До будівель відносяться: житлові будинки, квартири, приміщення, гуртожитки,
готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для
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публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо.
рухоме майно:
меблі та предмети інтер’єру;
побутова електротехніка;
електронна техніка;
виробничі (технологічні) машини та обладнання;
товарні та виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали,
комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й
адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді не закінчених
обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних
процесів; готова продукція, що виготовлена Страхувальником та призначена для
продажу; товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та
утримуються Страхувальником з метою подальшого продажу; малоцінні та
швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року
або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року);
інше майно, визначене Договором.
Договір страхування може бути укладений по відношенню до всього майна,
визначеного п. 3.3.1.2. – 3.3.1.3. цих Правил чи наступних його окремих елементів
(його частин):
конструктивні елементи – залізобетонні, бетонні, кам'яні, армокам'яні, стальні та з
алюмінієвих сплавів, дерев'яні, азбестоцементні, на основі пластмас та інших
матеріалів конструкції (фундамент, стіни, підлоги, стелі, балкони, лоджії тощо),
включаючи невід'ємні інженерні комунікації відповідно до проектної документації
(системи водо-, газо-, тепло-, електропостачання, каналізації та опалення,
електрообладнання з фурнітурою (включаючи електропроводку), зовнішні двері та
вікна (включаючи скління), тощо;
інженерне обладнання – сантехнічне обладнання (ванни, душові кабіни, раковини,
унітази, сантехнічна арматура до них, обладнання для міні-сауни тощо);
водонагрівальні прилади (газові й електричні колонки, котли, бойлери, радіатори
водяного опалення, сушарки для рушників тощо); індивідуальні системи очищення
води, кондиціонування і вентилювання приміщень, системи підігріву підлоги,
індивідуальні системи супутникового телебачення, індивідуальні системи безпеки
(відео, звукові та інші), індивідуальні установки пожежогасіння, комп'ютерні,
телефонні та інші мережі;
внутрішнє оздоблення – покриття (внутрішнє) стін, стелі, підлоги, покрівлі,
включаючи штукатурку, цементну стяжку, фарбування, обклеювання шпалерами
ліплення, настил підлог (в тому числі, але не обмежуючись, плитка, паркет, дощані
підлоги, підлоги з рулонних матеріалів), внутрішні дверні блоки, двері (включаючи
скління), дверні замки і ручки, вимикачі, розетки, легкі міжкімнатні перегородки,
вбудовані шафи і антресолі, обладнання підвісних стель та інші елементи;
зовнішнє оздоблення – зовнішнє покриття стін та інші елементи.
Договором страхування може бути передбачено відшкодовання застрахованих
витрат, а саме:
на запобігання та зменшення розміру збитку;
на розчищення та знос – витрати Страхувальника, спрямовані на розчищення місця
страхування, знос застрахованого нерухомого майна, транспортування залишків
застрахованого майна поза межі місця страхування у місця, спеціально призначені
для зберігання сміття (залишків) відповідного виду;
інші витрати, що передбачені Договором.
Якщо інше не передбачене Договором, перелік майна, яке приймається на
страхування, та додаткових застрахованих витрат Страхувальника, які відшкодовує
Страховик, узгоджується при укладанні Договору страхування, шляхом подання
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4.
4.1.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.3.
4.3.1.4.

4.3.1.5.

4.3.2.
4.3.2.1.

4.3.2.2.

письмової заяви Страхувальником.
СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування
і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – передбачена Договором подія, яка відбулась і з настанням
якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або Вигодонабувачу, а саме: настання збитків Страхувальника
внаслідок:
пошкодження
та/або
втрати
та/або
знищення
застрахованого майна внаслідок настання страхових ризиків за Договором.
Страховим ризиком, у разі відповідного зазначення у Договорі, може бути:
Вогневі ризики, а саме:
пожежа – раптове виникнення вогню, що здатний самостійно поширюватися поза
межі місць, спеціально призначених для його розведення і підтримки, крім
випадків підпалу. Договором може передбачатись, що до збитків за ризиком
«Пожежа» також відносяться збитки заподіяні задимленням в результаті пожежі,
виділенням сажі і корозійного газу, а також впливом на застраховане майно
продуктів згоряння (диму, сажі, кіптяви), незалежно від місця виникнення пожежі,
а також збитки, завдані внаслідок заходів, спрямованих на порятунок
застрахованого майна, гасіння пожежі чи запобігання поширення пожежі, в тому
числі збитки, завдані засобами пожежогасіння;
удар блискавки – безпосередній перехід на застраховане майно розряду блискавки
або вибух кульової блискавки та/або опосередкований її перехід на застраховане
майно через електричну мережу.
вибух газу – вибух природного газу, що застосовується для побутових або
виробничих потреб;
вибух котельного обладнання – вибух обладнання, що працює під високим або
низьким тиском, у тому числі, але не обмежуючись: бойлери, парові водогрійні
котли й інші резервуари, паро-газотурбінні установки, турбодетандери, компресори
осьового або центрального стиску, газосховища тощо. Вибухом резервуара (котла,
трубопроводу та ін.) вважається тільки такий випадок, коли стінки цього
резервуара виявляться розірваними настільки, що вирівнюється тиск в резервуарі та
поза ним. При цьому страхування не діє щодо збитків Страхувальника, що
заподіяні розрідженням газу в резервуарі;
хімічний вибух – вибух внаслідок хімічної реакції, що є наслідком аварії.
При цьому вибух – швидкоплинний процес звільнення великої кількості енергії в
обмеженому просторі за короткий проміжок часу, спричинений розширенням пару,
газів, або хімічною реакцією.
ЗАУВАЖЕННЯ: Ризики, зазначені у пункті 4.3.1 Правил, можуть бути
застрахованими за Договором виключно за умови наявності у Страховика діючої
ліцензії на право здійснення страхової діяльності з Добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, відповідно до умов пункту 10
частини 4 статті 6 Закону України «Про страхування».
Стихійні явища, а саме:
землетрус – пружні коливання в земній корі чи верхній частині мантії, що
викликають коливання земної поверхні, деформацію в земній корі та деформацію
чи руйнування інженерних споруд;
зсув – поступове, повільне зміщення (сковзання) вниз по схилу мас землі під
впливом сили тяжіння, як наслідок порушення рівноваги порід, спричиненого
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природними процесами: збільшенням крутизни схилу внаслідок підмиву його
морем, озером або річкою, послабленням міцності порід через вивітрювання або
перезволоження атмосферними опадами та підземними водами;
4.3.2.3. обвал – відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від схилу до
відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння;
4.3.2.4. провалля – форма рельєфу, що виникла внаслідок обвалення ґрунтів над
карстовими або суфозійними порожнечами чи гірничими виробками;
4.3.2.5. буря, ураган, шквал, смерч, при цьому:
а)
буря – сильний вітер, швидкість вітру 25-28 м/с, при сильній бурі вітер досягає
швидкості 29-32 м/с;
б)
ураган – вітер руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого перевищує30
м/с;
в)
шквал – різке короткочасне збільшення швидкості вітру до 20-30 м/с, що
супроводжується зміною його напрямку;
г)
смерч – сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у
вигляді темної вирви чи хобота і має майже вертикальну вісь, невеликий
поперечний перетин і дуже низький тиск у центральної його частині;
4.3.2.6. сильний дощ, тривалі дощі, сильна злива, град, при цьому:
а)
сильний дощ, в тому числі сильні опади: дощ зі снігом – кількість опадів більше 50
мм на рівнинній території та 30 мм у гірських, селевих, лавинонебезпечних і
зливонебезпечних районах тривалістю менш 12 годин;
б)
тривалі дощі – кількість опадів 100 мм та більше за 1-3 доби (за винятком
зливонебезпечних районів);
в)
сильна злива – випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю більше 30
мм за період часу менше 1 години;
г)
град – опади, що випадають в теплий період року у вигляді часточок льоду різних
розмірів;
4.3.2.7. тиск снігового (льодового) шару – сильне налипання (відкладення) снігу, сильна
ожеледь, сильний снігопад, при цьому:
а)
сильне налипання (відкладення) снігу – відкладення або намерзання мокрого снігу
(на деревах, дротах, конструкціях) діаметром 35 мм і більше на ожеледному станку
на висоті 2м над поверхнею землі;
б)
сильна ожеледь – шар щільного льоду, який утворюється на земній поверхні та на
предметах під час намерзання переохолоджених крапель дощу або туману,
діаметром 35 мм і більше на ожеледному станку на висоті 2 м над поверхнею землі;
в)
сильний снігопад – інтенсивне випадання снігу у кількості більше 20 мм за період
менше 12 годин;
4.3.2.8. паводок – фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися у
різні сезони року, характеризується збільшенням витрат і рівнів води внаслідок
дощів чи сніготанення під час відлиг;
4.3.2.9. підтоплення – підвищення рівня ґрунтових вод і зволоження ґрунтів, що
призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній
території;
4.3.2.10. затоплення – утворення вільної поверхні води на території у результаті
підвищення рівня водотоку, водойми або підземних вод;
4.3.2.11. інших стихійних явищ, що зазначені у Договорі.
ЗАУВАЖЕННЯ: Ризики, зазначені у пункті 4.3.2 Правил, можуть бути
застрахованими за Договором виключно за умови наявності у Страховика діючої
ліцензії на право здійснення страхової діяльності з Добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, відповідно до умов пункту 10 частини
4 статті 6 Закону України «Про страхування».
4.3.3.
Транспортні ризики, а саме:
4.3.3.1. падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, їх частин та/або
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4.3.3.2.

4.3.3.3.

4.3.4.
4.3.4.1.
4.3.4.2.

4.3.4.3.
4.3.4.4.

4.3.4.5.

4.3.5.
4.3.5.1.
а)
б)
в)
4.3.5.2.

4.3.6.

уламків, вантажів, які ними перевозились, а також розлив палива та інших
технічних речовин, що знаходяться у паливній системі літальних апаратів;
наїзд на застраховане майно наземних транспортних засобів, а саме: безпосередній,
раптовий та непередбачуваний контакт із застрахованим майном наземних
транспортних засобів, у т. ч. рейкових або самохідних машин, вантажів, що
перевозяться на цих транспортних засобах, а також розлив палива та інших
технічних речовин, що знаходяться у паливній системі цих наземних транспортних
засобів, при цьому страхування не діє стосовно збитків Страхувальника
(Вигодонабувача) заподіяних транспортними засобами, що експлуатуються
Страхувальником (Вигодонабувачем) його працівниками, користувачами
застрахованого майна та/або належать їм.
навалення на застраховане майно самохідних водних транспортних засобів, водних
транспортних засобів, які буксируються, несамохідних водних транспортних
засобів або самохідних плаваючих інженерних споруд.
Протиправні дії третіх осіб, а саме:
крадіжка – таємне викрадення застрахованого майна;
крадіжка зі зламом – таємне викрадення застрахованого майна поєднане з
незаконним проникненням зі слідами зламу у межі застрахованого нерухомого
майна або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме
майно;
грабіж – відкрите викрадення застрахованого майна;
розбій – напад з метою заволодіння застрахованим майном, поєднаний із
насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу або з
погрозою застосування такого насильства;
навмисні дії Третіх осіб – навмисні дії Третіх осіб, спрямовані на пошкодження
та/або (знищення) застрахованого майна, в тому числі, але не обмежуючись підпал.
ЗАУВАЖЕННЯ: Якщо інше не передбачено Договором, протиправні дії третіх осіб
вважаються такими, що відбулись, якщо за фактом подій, наведених у пункті 4.3.4
Правил, слідчими органами або органами дізнання була винесена постанова про
порушення кримінальної справи за ознаками злочину відповідно до норм
Кримінального кодексу України.
Договором може передбачатись, що Страховик відшкодує збитки, завдані
застрахованому майну при спробі вчинення протиправних дій третіх осіб,
визначених в пункті 4.3.4 Правил.
Дія води, а саме:
витікання рідини, а саме:
витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і протипожежних
інженерних систем місця страхування;
підйом або підпор води, зворотний тиск води у водопровідних та каналізаційних
мережах місця страхування;
проникнення рідини із сусідніх приміщень;
включення пристроїв і устаткування автоматичних систем пожежогасіння
(спринклерних систем) всупереч встановленим нормам їх експлуатації. До
пристроїв і устаткування цих систем відносяться теплові замки зі зрошувачами,
резервуари для води, розподільчі пристрої, вентилі, пожежна сигналізація, насоси,
інші пристрої, а також труби, що відносяться винятково до автоматичної системи
пожежогасіння. Страховик відшкодує збитки Страхувальника внаслідок подій
визначених в цьому пункті лише за умови, що автоматична система пожежогасіння
була виготовлена (встановлена) організаціями, що мають офіційний дозвіл на їх
виготовлення (продаж і монтаж), і регулярно перевіряється спеціалізованими
установами технічного контролю.
Бій скла, а саме: порушення цілісності скляних елементів будівель и споруд,
включаючи, якщо це передбачено Договором, внутрішні перегородки зі скла,
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4.3.7.
4.3.7.1.
4.3.7.2.
4.3.7.3.
4.3.7.4.

4.4.
4.5.

4.5.1.
4.5.2.

4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.6.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.

дзеркала, вітрини, склоподібні матеріали, облицювання фасадів і стін, покрівлі,
промислові ліхтарі зі скла і подібних матеріалів, вітражі, вивіски, світлові реклами,
суцільне скло (вітрини), площа якого перевищує 4 квадратних метри, гнуте скло,
шибки дверей і вікон, скляні двері. «Бій скла» має місце, коли тріщина проходить
через всю товщу пошкодженої скляної поверхні та/або є наскрізний отвір та/або є
повне або часткове руйнування скла. Сколи та подряпини на склі не є страховим
випадком.
Інші випадкові події, а саме: випадковий вплив на застраховане майно:
фізичних чинників
та/або
хімічних чинників
та/або
біологічних чинників
та/або
дій Третіх осіб, що не є протиправними, але призвели до пошкодження, втрати
та/або знищення застрахованого майна,
що не залежать від волі Страхувальника та відповідним чином зазначені у Договорі,
крім зазначених у пунктах 4.3.1 – 4.3.6 та у розділі 5 Правил і відповідних розділах
Договору.
Застрахованими за Договором можуть бути як всі, так і окремі страхові ризики,
наведені у підпунктах пунктів 4.3.1 – 4.3.7 Правил.
Якщо інше не передбачене Договором, одним страховим випадком визнається
поєднання збитків Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати та/або
знищення застрахованого майна внаслідок однієї події, при цьому строк події
обмежено:
72 послідовними годинами у відношенні бурі, урагану, шквалу, смерчу, що
тривають протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з перервами;
24 послідовними годинами у відношенні сильного дощу, тривалого дощу, сильної
зливи, граду, що тривають протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з
перервами;
72 послідовними годинами у відношенні землетрусу;
72 послідовними годинами у відношенні події, яка включає індивідуальні випадки
чи збиток по любому з ризиків, вказаних вище;
168 послідовними годинами у відношенні любої іншої події, яка не включає
індивідуальні випадки чи збиток за будь-яким з ризиків, вказаних вище.
Страховик може обрати час, коли починається будь-який з періодів, зазначених у
пункті 4.5 Правил, якщо подія буде продовжуватись довше, ніж зазначено у пункті
4.5 Правил, Страховик може розділити таку подію на два і більше випадки за
умови, що жодний з періодів не накладається на інший, і ніякий такий період не
починається раніше, ніж дата і час настання першого зареєстрованого
індивідуального випадку.
ВИКЛЮЧЕННЯ
ІЗ
СТРАХОВИХ
ВИПАДКІВ
І
ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Якщо інше не передбачено Договором, Страховик не відшкодовує збитки
Страхувальника, що сталися внаслідок:
військових дій або військових заходів, інтервенції, диверсій, ворожих дій армій
інших держав (незалежно від того була оголошена війна або ні), або їх наслідків;
революцій, повстань, громадських заворушень і страйків, конфіскації, а саме:
безвідплатного позбавлення Страхувальника права власності на застраховане
майно за рішенням суду у якості санкції за вчинення правопорушення у випадках,
встановлених законом; реквізиції, а саме: примусового відчуження у
Страхувальника застрахованого майна з метою суспільної необхідності на підставі
та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього або наступного – у
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5.1.1.2.

5.1.1.3.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

випадках, передбачених законом, і повного відшкодування його вартості; арешту
або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади,
узурпації влади, тощо, при цьому:
страйк – це організована відмова частини робітників або всіх робітників
працювати, спрямована на досягнення певних цілей, що може супроводжуватися
псуванням і знищенням застрахованого майна Страхувальника – юридичної особи
або призвести до саботажу – свідомого невиконання або умисного недбалого
виконання робітниками своїх трудових зобов'язань на час оголошеного страйку, що
спричиняє пошкодження або знищення застрахованого майна;
громадські заворушення – це протиправні дії будь-якої кількості фізичних осіб,
спрямовані проти людей і майна, що супроводжуються насильством і опором
представникам влади;
тероризму, терористичного акту, технологічного тероризму, терористичної
діяльності та/або антитерористичних дій;
дії мін, торпед, бомб та іншої зброї;
самозаймання, тління, зносу, корозії, окислювання, бродіння, гниття, вибуху
зернового пилу, інших екзотермічних реакцій, або інших природних властивостей
матеріалів, з яких виготовлене застраховане майно чи окремі його частини, а також
пошкодження застрахованого майна гризунами, комахами, цвіллю;
втрати (знищення) або пошкодження застрахованого майна – електричного
устаткування (включаючи внутрішні електромережі нерухомого майна) внаслідок
порушення ізоляції, короткого замикання, замикання в обмотці, замикання на
корпус або на землю, іскріння, відмовлення вимірювальних, регулюючих приладів і
приладів, що забезпечують безпеку тощо. Якщо внаслідок зазначеного впливу
електричного струму відбулася пожежа або вибух, то збиток, заподіяний майну
Страхувальника в результаті пошкодження або втрати (знищення) застрахованого
майна, підлягає відшкодуванню, за винятком вартості знищеного або
пошкодженого електричного устаткування, що стало джерелом виникнення пожежі
або вибуху;
неготовності до експлуатації застрахованого нерухомого майна або нерухомого
майна, у якому розташоване застраховане рухоме майно, при цьому нерухоме
майно вважається не готовим до експлуатації, якщо не закінчене будівництво чи
ремонт даху, зовнішніх стін, цілком не закриті віконні і дверні прорізи і не
розібрано будівельне риштування й огородження;
встановлення та використання машин і устаткування при будівництві, монтажних
та оздоблювальних (ремонтних) роботах, а також здійснення будівельних,
монтажних та оздоблювальних (ремонтних) робіт, дії вібрації, копра, пов’язаного з
цим осідання ґрунту, знесення/вибуху або внаслідок зміщення, усунення чи
ослаблення опори;
обвалу застрахованого нерухомого майна або нерухомого майна, у межах якого
розташоване застраховане рухоме майно, якщо цей обвал не викликаний настанням
страхового ризику, при цьому обвал – це раптове руйнування нерухомого майна
(будинку, споруди), а також обвалу застрахованого нерухомого майна або
нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно, через
ветхість, знос, внаслідок проведення його несанкціонованого перебудування,
проведення ремонтних робіт;
осідання, розтріскування, розбухання, скорочування чи поширення фундаментів,
стін, стель, конструкцій даху, доріг, бордюрів, загорож, підпірних стінок чи
басейнів;
чищення, переобладнання, відбудови, будівництва, зносу, реставрації чи ремонту
майна, незалежно від того провадяться такі роботи у межах місця страхування або
на прилеглих до нього територіях;
зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням
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5.1.12.

5.1.13.
5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.

вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або
проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих,
рідких або газоподібних корисних копалин;
проникнення у застраховане нерухоме майно або у нерухоме майно, у межах якого
розташоване застраховане рухоме майно, атмосферних опадів (дощу, снігу, граду)
або бруду через незачинені вікна, двері, не відремонтовану покрівлю або інші
отвори в будинках, якщо ці отвори не виникли внаслідок природних явищ, що є
страховими ризиками за Договором;
крадіжки або розкрадання застрахованого майна під час або безпосередньо після
настання страхового ризику, іншого ніж зазначений у пункті 4.3.4 Правил;
пошкодження або втрати (знищення) застрахованого комп'ютерного обладнання,
інформації та/або програмного забезпечення, що зберігаються та/або
використовуються у роботі застрахованого комп'ютерного обладнання, якщо це не
є наслідком страхового ризику;
помилкових дій Страхувальника та/або персоналу Страхувальника, а саме:
експлуатація застрахованого майна всупереч встановленим нормам експлуатації
застрахованого майна, у тому числі, але не обмежуючись рекомендаціям виробника
застрахованого майна;
прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або
забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними
відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;
дії токсичних, вибухових та інших небезпечних або забруднюючих речовин.
Не підлягають відшкодуванню за Договором непрямі збитки Страхувальника, а
також збитки:
що виникли внаслідок обмеження бізнесу (виробничої діяльності) органами влади;
що виникли внаслідок змін законодавства України.
Якщо інше не передбачено Договором, Страховик не відшкодовує збитки
Страхувальника, що сталися внаслідок:
пошкодження застрахованого майна внаслідок його обробки вогнем, теплом або
шляхом іншого термічного впливу з метою переробки, наприклад: для сушіння,
варіння, прасування, копчення, смаження, гарячої обробки або плавлення металів і
т. ін.;
зберігання та/або використання у межах місця страхування газового устаткування
та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є невід'ємною
частиною інженерних комунікацій або не застосовуються у виробничому процесі,
що здійснюється за місцем страхування;
регулярного та тривалого впливу на застраховане майно газів, пару, променів,
рідин, вологості, осаду, включаючи кіптяву, дим, пил та інші не атмосферні опади
та відкладення (якщо збиток настає раптово, це не вважається тривалим впливом);
Якщо інше не передбачено Договором, страхуванню не підлягають:
готівкові кошти, цінні папери, акції, облігації, страхові поліси, ощадні книжки,
банківські картки, банківські чеки та таке інше;
коштовні метали в зливках і коштовне каміння без оправ;
твори мистецтва та предмети колекціонування (марки, монети, грошові знаки і
бони, малюнки, картини, скульптури і т. ін.);
рукописи, плани, креслення, бухгалтерські і ділові книги, картотеки;
зразки, наочне приладдя, макети, виставочні примірники, а також типова
продукція, що знята з виробництва;
технічні носії інформації комп'ютерних й інших аналогічних систем, зокрема,
магнітні плівки та касети, магнітні диски, блоки пам'яті і т. ін.;
канали, криниці, штучні та/або природні відкриті та/або закриті водойми, штучно
створені дамби, гідротехнічні споруди (греблі, водоканали, загати тощо),
гідромеліоративні споруди (вершини, гравійні та решіткові фільтри тощо),
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5.4.8.

5.4.9.
5.4.10.
5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.
5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.
5.5.4.

5.5.5.
5.5.6.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.
5.7.
6.
6.1.

6.2.

риболовні судна та знаряддя лову;
засоби транспорту, причепи, тягачі, будівельні і сільськогосподарські машини, крім
випадків, коли вони не використовуються за прямим технологічним призначенням,
а зберігаються на складі, стоянці, тощо;
грошові автомати (у тому числі розмінні) разом із їх вмістом;
об'єкти будівництва та/або монтажу, машини та обладнання, що використовуються
при будівництві та/або монтажі;
нерухоме майно, що не є готовим до експлуатації або рухоме майно, що
розташоване у нерухомому майні, що не є готовим до експлуатації, при цьому
нерухоме майно вважається не готовим до експлуатації, якщо не закінчене
будівництво чи ремонт даху, зовнішніх стін, цілком не закриті віконні і дверні
прорізи і не розібрано будівельне риштування й огородження;
рослини, а саме: посадковий матеріал та/або насадження однорічних та/або
багаторічних рослин будь-яких культур, врожай однорічних та/або багаторічних
рослин будь-яких культур;
тварини.
У будь якому випадку не може бути застрахованим за Договором:
нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди, конструктивні елементи й інженерні
системи яких знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що
знаходиться у такому нерухомому майні;
рухоме майно, яке не належить Страхувальникові на підставі закону або договору,
але знаходиться у застрахованому нерухомому майні, в тому числі, але не
обмежуючись: особисте майно працівників Страхувальника-юридичної особи, що
знаходиться у місці страхування;
вибухові речовини, матеріали, пристрої;
майно, що знаходиться в зоні, якій загрожують стихійні лиха, а також у зоні
воєнних дій з моменту оголошення в установленому порядку про таку загрозу,
якщо таке оголошення було зроблено до укладання Договору;
майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо походження або
вартості цього майна;
інше майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до
законодавства.
При страхуванні за страховими ризиками «Бій скла», Страховик не відшкодовує
збиток, заподіяний застрахованому майну в результаті наступних подій:
переміщення (перевезення, перенесення) скла, проведення відповідних робіт по
склінню;
виконання робіт по встановленню рам, видаленню, монтажу або демонтажу скла,
скляних елементів з віконних або дверних рам або інших місць їхнього постійного
кріплення, регулювання кріплення або укладці скла;
подряпин, розпилення фарби (випадкового або навмисного) тощо на поверхні скла,
полірування або розпису, випадкового або навмисного фарбування застрахованих
стекол, пошкодження або опадання напилювання, затемнення або нанесення
надлишкової фарби на скло, застосування зварювальних і нагрівальних апаратів;
розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної арматури
усіх видів, лампочок розжарювання.
Договором можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків та
обмеження страхування.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. СУБЛІМІТ
СТРАХОВОЇ СУМИ
Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов
Договору, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Страхова сума встановлюється за домовленістю між Страховиком та
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6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.6.

6.6.1.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

Страхувальником на момент укладання Договору.
Страхова сума встановлюється в межах дійсної вартості майна, визначеної для
цілей страхування, якщо інше не передбачено Договором.
Договором може бути встановлені субліміти страхової суми для сплати страхових
відшкодувань:
за окремим страховим випадком;
за окремим видом (групою) або одиницею застрахованого майна;
по першому страховому випадку;
за видами застрахованих витрат, визначених п.3.5 цих Правил.
Якщо інше не передбачено Договором:
страхова сума та/або відповідний субліміт страхової суми за Договором
зменшується на суми здійснених за Договором виплат страхового відшкодування з
дати прийняття рішення про здійснення виплати страхового відшкодування;
розмір страхової суми за Договором, що зменшений відповідно до умов пункту
6.5.1. Правил, може бути поновлений до первинного, що зазначений у Договорі,
розміру шляхом складання додаткового договору до Договору відповідно до заяви
Страхувальника на таке поновлення за формою, встановленою Страховиком, та
сплати додаткової страхової премії за період до закінчення строку дії Договору;
якщо розмір страхової суми за Договором, що зменшена відповідно до умов пункту
6.5.1 Правил, не був поновлений до первинного розміру відповідно до умов пункту
6.5.2 Правил, Страховик несе зобов’язання за Договором до закінчення строку дії
Договору з врахуванням коефіцієнту недострахування, відповідно до умов пункту
2.21 Правил, а саме: страхове відшкодування сплачується у такій же частці від
визначених за страховою подією збитків, яку становить розмір страхової суми за
Договором, що зменшена відповідно до умов пункту 6.5.1 Правил, до дійної
вартості Застрахованого майна.
Якщо страхову суму за Договором та/або за окремим видом (групою) або
одиницею застрахованого майна буде встановлено у розмірі більшому за дійсну
вартість застрахованого майна, зобов’язання Страховика обмежені дійсною
вартістю застрахованого майна, та страхове відшкодування не сплачується у
частині страхової суми, що перевищує дійсну вартість застрахованого майна.
Якщо страхову суму за Договором та/або за окремим видом (групою) або
одиницею застрахованого майна буде встановлено у розмірі меньшому за дійсну
вартість застрахованого майна, Страховик несе зобов’язання за Договором з
врахуванням коефіцієнту недострахування, відповідно до умов пункту 2.21.
Правил, а саме: страхове відшкодування сплачується у такій же частці від
визначених за страховою подією збитків, яку становить розмір страхової суми за
Договором та/або за окремим видом (групою) або одиницею Застрахованого майна
до дійної вартості цього Застрахованого майна.
СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА СТРАХОВА ПРЕМІЯ
Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
Базові страхові тарифи для страхових ризиків, визначених в розділі 4 цих Правил,
наведені в Додатку 1 до цих Правил.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі за згодою сторін, в
залежності від виду майна, виду та ступеню ризику, інших істотних умов Договору.
Норматив витрат Страховика на ведення страхової справи по конкретному
Договору визначається в Договорі та не може перевищувати нормативу витрат
Страховика на ведення страхової справи, визначеного в Додатку 1 до цих Правил.
Страхова премія (страховий платіж) – плата за страхування, яку Страхувальник
зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором.
Страхова премія розраховується Страховиком виходячи з розміру страхової суми,
базових тарифів та знижувальних та/або підвищувальних коригувальних
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9.2.
9.3.
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9.6.

9.7.
9.8.
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10.1.

коефіцієнтів до них та зазначається у Договорі.
Порядок та строки сплати страхової премії встановлюються Договором.
Страхувальники згідно з укладеними Договорами мають право сплачувати страхові
премії лише в грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент – в
іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках,
передбачених законодавством.
Страхова премія може бути сплачена готівкою або шляхом безготівкового
перерахування на рахунок Страховика (його представника).
ФРАНШИЗА
Договір може бути укладено із застосуванням франшизи, що може бути
встановлена у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні:
за окремим видом (групою) та/або одиницею застрахованого майна;
за окремим страховим ризиком;
за видом страхового випадку;
за видом застрахованих витрат Страхувальника.
Франшиза може бути:
умовна, а саме: частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню Страховиком, якщо
сума збитку не перевищує встановлений Договором розмір франшизи, але
відшкодовується Страховиком у повному розмірі, якщо збиток більший за
встановлений Договором розмір франшизи;
безумовна, а саме: частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає
відшкодуванню Страховиком.
Якщо мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується з
суми відшкодування за кожним з них, якщо Договором не встановлено інше.
Розмір франшизи є фіксованим, який не змінюється протягом строку дії Договору
незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та
зменшення страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування за
Договором, якщо Договором не встановлено інше.
СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Договір укладається на строк, що погоджений Сторонами та зазначений у Договорі
– строк дії Договору.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Дія Договору закінчується о 24 годині 00 хвилин дня, зазначеного в Договорі
страхування як дата закінчення строку дії Договору.
Договором може передбачатись, що в межах строку дії Договору встановлюються
періоди страхування.
Відповідно до цих Правил майно вважається застрахованим тільки в тому разі,
коли воно знаходиться в місці дії Договору страхування за зазначеною в Договорі
адресою.
Якщо застраховане майно вилучається з місця дії Договору, то дія страхового
захисту на таке майно не розповсюджується, якщо інше не передбачене умовами
Договору.
Якщо після вилучення застраховане майно повертається на місце дії Договору, дія
страхового захисту відновлюється без зміни строку дії Договору.
Якщо інше не передбачено Договором, Страховик може застрахувати майно
незалежно від місця його знаходження.
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Якщо інше не передбачене Договором, Договір укладається на підставі заяви
Страхувальника за формою, що встановлена Страховиком, при цьому Страховик
вправі вимагати від Страхувальника надання іншої додаткової інформації та
документів, не зазначених у заяві на страхування, але необхідних для оцінки
ступеня ризику при укладанні Договору.
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Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих у заяві відомостей.
Запитання Страховика, включені в заяву на страхування, разом із відповідями
Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення
Договору і оцінки ступеня страхового ризику. Підписана Страхувальником заява
має юридичну силу незалежно від того, чиєю рукою або якими технічними
засобами вона заповнена.
Подання заяви не зобов'язує ні Страхувальника, ні Страховика укладати Договір,
але у разі укладення Договору заява стає його невід’ємною частиною, якщо інше не
передбачено Договором.
При укладанні Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково
повідомити Страховика про всі існуючі договори страхування та договори
страхування, що укладаються в цей час з іншими страховими компаніями щодо
майна, яке приймається на страхування.
При укладанні Договору Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховику всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності
настання страхового випадку і розміру можливих збитків при його настанні.
Договір укладається у письмовій
формі. Факт укладання Договору може
посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою
Договору.
У випадку втрати Договору (страхового поліса, свідоцтва, сертифікату) в період
його дії, Страховик, на підставі письмової заяви Страхувальника, видає дублікат
документа. Після цього втрачений примірник вважається недійсним, і ніякі виплати
згідно з ним не проводяться.
Всі зміни і доповнення, що вносяться до Договору після його укладання,
приймаються за домовленістю Сторін із врахуванням попередніх виплат
страхового відшкодування шляхом укладання додаткового договору до Договору,
який з моменту підписання його Сторонами стає невід’ємною частиною Договору.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Страхувальник зобов'язаний:
вносити страхову премію своєчасно і в повному розмірі на умовах, передбачених
Договором;
при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику у строки, визначені
Договором страхування;
при укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо предмета Договору страхування;
при настанні страхового випадку, негайно вживати всіх можливих заходів для
рятування застрахованого майна, зменшення розміру збитків, а також для усунення
причин, що сприяють виникненню додаткових збитків, а також виконувати дії
передбачені статтею 12 Правил та/або аналогічною за змістом статтею Договору;
повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами страхування;
забезпечити відповідні умови зберігання та/або експлуатації застрахованого майна
з дотриманням Правил протипожежної безпеки, правил та норм експлуатації,
збереження чи перевезення, тощо, а також використовувати застраховане майно
тільки за прямим призначенням та виконувати рекомендації компетентних органів і
представників Страховика для запобігання виникненню збитків і пошкоджень;
не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких має
вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення, вживати всіх можливих
заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику;
протягом строку, передбаченого Договором страхування, сповістити Страховика
про місцезнаходження викраденого внаслідок страхового випадку, застрахованого
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майна, або про те, що викрадене застраховане майно було знайдено чи повернено
Страхувальнику;
11.1.9.
вживати усіх заходів щодо усунення обставин, які підвищують ступінь страхового
ризику, а при відсутності такої можливості – посилити існуючі заходи безпеки;
11.1.10. повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або відповідну частину),
якщо протягом встановлених законодавством України строків позовної давності
стане відомою така обставина, яка за законом або Договором повністю або
частково звільняє Страховика від виплати страхового відшкодування.
11.2.
Страхувальник має право:
11.2.1. на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у
розмірах та строки, визначені Договором;
11.2.2. достроково припинити дію Договору у порядку, передбаченому законодавством;
11.2.3. у разі здійснення заходів щодо зменшення ступеню страхового ризику,
запропонувати Страховику внесення змін до Договору;
11.2.4. у період дії Договору, ініціювати внесення змін до Договору, що стосуються
розміру страхової суми, сублімітів страхової суми, строків дії Договору, страхових
ризиків та таке інше;
11.2.5. отримати дублікат Договору у разі його втрати;
11.2.6. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому
порядку.
11.3.
Страховик зобов'язаний:
11.3.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору та правилами страхування;
11.3.2. протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхового відшкодування Страхувальнику;
11.3.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу,
пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;
11.3.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору;
11.3.5. за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь
страхового ризику, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір або
внести зміни до Договору;
11.3.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
11.4.
Страховик має право:
11.4.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також
перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;
11.4.2. при настанні страхового випадку, брати участь у збереженні і рятуванні
застрахованого майна, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення
розміру збитку, усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;
11.4.3. направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних з встановленням
причин, обставин та наслідків страхового випадку, визначенням розміру збитку або
самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин та обставин цієї
події. При цьому такі дії Страховика не розглядаються як визнання Страховиком
події страховим випадком;
11.4.4. достроково припинити дію Договору в порядку та на умовах, передбачених
законодавством;
11.4.5. у період дії Договору ініціювати внесення змін до Договору;
11.4.6. відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 90
(дев’яносто) календарних днів у випадках, якщо:
11.4.6.1. є мотивовані сумніви в чинності та достовірності документів, що підтверджують
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настання страхового випадку – до підтвердження чинності та достовірності таких
документів;
11.4.6.2. неповністю з’ясовані причини, обставини та наслідки страхового випадку (при
настанні страхового ризику), розмір збитків Страхувальника, обставини, які
підтверджують право на одержання відшкодування – до з'ясування таких обставин;
11.4.6.3. проти Страхувальника порушено кримінальну справу, що має безпосереднє
відношення до страхового випадку (при настанні страхового ризику) – до
винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) по цій кримінальній справі;
11.4.7. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законом
та Договором.
11.5.
Умовами Договору можуть бути передбачені відмінні, від зазначених в цьому
розділі, права та обов’язки Страховика та Страхувальника.
12.
ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
12.1.
При настанні страхового випадку, Страхувальник повинен:
12.1.1. повідомити Страховика (його представника) про настання події способом,
передбаченим Договором страхування, та у строки, визначені Договором
страхування;
12.1.2. у строки, визначені Договором страхування, вжити всіх можливих заходів для
рятування застрахованого майна, зменшення розміру збитків, а також для усунення
причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;
12.1.3. у строки, визначені Договором страхування, повідомити про страховий випадок,
відповідні компетентні органи;
12.1.4. надати Страховику або його представнику можливість провести огляд
застрахованого майна, провести розслідування щодо причин, обставин та наслідків
страхового випадку, здійснити дії щодо визначення розміру збитків, прийняти
участь в заходах щодо зменшення збитку та рятуванню застрахованого майна;
12.1.5. не змінювати стан місця страхування після настання страхового випадку. Це
можливо виключно у випадку доцільності з точки зору безпеки, зменшення розміру
збитку або не суперечить письмовим рекомендаціям (розпорядженням, приписам,
тощо) компетентних органів, державних органів та установ;
12.1.6. за вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка
знаходиться в його розпорядженні та необхідна для визначення причин, обставин
та наслідків страхового випадку, та розміру збитків Страхувальника;
12.1.7. забезпечити доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до
пошкодженого застрахованого майна, документації, що має безпосереднє
відношення до предмету Договору, у будь-який робочий час Страхувальника;
12.1.8. у разі знищення застрахованого майна, право власності на яке підлягає державній
реєстрації, звернутися до реєструючого органу з заявою про припинення права
власності на таке майно та внесення відповідних змін до державного реєстру.
12.2.
Страхувальник повинен вжити всіх заходів щодо забезпечення Страховику права
зворотної вимоги (регресу) до особи, винної у заподіянні збитку. При неможливості
здійснення вищезазначених дій Страхувальником з поважних причин, такі дії може
здійснювати представник Страхувальника.
12.3.
Договором можуть бути передбачені інший порядок звернення та дій
Страхувальника при настанні страхового випадку.
13.
ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ,
ЩО
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
13.1.
Для одержання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати
Страховику, в строки, передбачені Договором, усі необхідні документи (в тому
числі від відповідних компетентних органів), які підтверджують наявність
страхового інтересу, факт настання, причини страхового випадку, та розмір збитків.
Невиконання Страхувальником цих вимог дає право Страховику відмовити у
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13.2.

13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.

13.2.5.
13.2.5.1.
13.2.5.2.

13.2.5.3.

13.2.5.4.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.

14.1.

14.1.1.

виплаті страхового відшкодування в частині збитку, яка не підтверджена такими
документами.
В цілях отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач)
повинен надати Страховикові такі документи, що підтверджують факт настання
страхового випадку та розмір збитків:
заява про настання страхового випадку;
заява на виплату страхового відшкодування;
Договір (примірник Страхувальника);
довідки від компетентних органів про факт настання, причини та наслідки настання
страхового випадку. При цьому у цілях отримання страхового відшкодування за
страховим випадком внаслідок настання страхового ризику «Навмисні дії Третіх
осіб» відповідно до умов пункту 4.3.4.5 Правил, Страхувальник зобов’язаний
надати Страховикові ухвалу (постанову), що підтверджує відмову в порушенні
кримінальної справи у випадку, якщо слідчі або органи дізнання відмовили в
порушенні кримінальної справи відповідно до пп. 5, 8 ст. 6 Кримінальнопроцесуального кодексу України, а також пп. 2. ст. 6 Кримінально-процесуального
кодексу України при неосудності особи, яка вчинила діяння;
документи, що підтверджують прямий збиток Страхувальника, в тому числі, але не
обмежуючись:
перелік всього пошкодженого, втраченого або знищеного застрахованого майна;
договори купівлі-продажу застрахованого майна, рахунки, квитанції та інші
документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника у пошкодженому,
втраченому або знищеному застрахованому майні та дійсну вартість цього майна;
документи, які підтверджують розмір прямого збитку, якого зазнав Страхувальник
або особа, на користь якої укладено Договір, в тому числі, але не обмежуючись:
витрати Страхувальника на відновлення або заміщення пошкодженого, втраченого
або знищеного застрахованого майна;
документи, що підтверджують здійснені Страхувальником застраховані витрати,
якщо відшкодування таких витрат передбачено Договором.
Страховик має право вимагати від Страхувальника надання додаткових, не
зазначених у п. 13.2 цих Правил, документів, якщо на підставі наявних документів,
неможливо визначити обставини страхового випадку та розмір збитків. Страховик
має право звільнити Страхувальника від обов’язку надавати окремі документи із
вищезазначеного переліку.
Повний перелік необхідних документів визначається Страховиком у кожному
випадку окремо в залежності від обставин страхового випадку та надається
Страхувальнику в строки, передбачені Договором страхування.
Зазначені у пункті 13.2 Правил документи надаються Страховику у формі
оригінальних примірників, або нотаріально завірених копій, або простих копій за
умови надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними
примірниками документів.
Якщо зазначені у пункті 13.2 Правил документи надані Страховику не в повному
обсязі, не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні
номер, дата, штамп, печатка є виправлення тексту тощо), виплата страхового
відшкодування або страхова виплата не здійснюються до усунення цих недоліків.
ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
Протягом 30 (тридцяти) робочих днів після отримання всіх необхідних документів
для підтвердження факту настання страхового випадку та визначення розміру
збитку Страховик:
приймає рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхового
відшкодування. Рішення про здійснення страхового відшкодування або про відмову
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у здійсненні страхового відшкодування оформляється страховим актом за формою,
встановленою Страховиком;
14.1.2. у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів з розслідування
обставин страхового випадку призначає чітко визначений строк для такого
розслідування, але у будь-якому випадку не більше, ніж на 90 (дев'яносто)
календарних днів, після закінчення якого приймає одне з вищезазначених рішень.
14.2.
Про прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати або про
необхідність проведення додаткових заходів з розслідування обставин страхового
випадку Страховик повідомляє Страхувальника у строк, передбачений Договором,
у письмовій формі з обґрунтуванням причин.
14.3.
Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування та
страхового акта протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про
здійснення страхового відшкодування.
14.4.
Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком шляхом
перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Страхувальника
(Вигодонабувача), якщо інше не визначено Страхувальником (Вигодонабувачем) у
заяві про виплату страхового відшкодування.
14.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші строки та порядок прийняття
рішення про виплату, відмову або відстрочення прийняття рішення про виплату
страхового відшкодування.
14.6.
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині
збитку, що не підтверджена відповідними документами.
14.7.
Розмір страхового відшкодування визначається виходячи із розміру прямого збитку
(з урахуванням або без урахування зносу) та з урахуванням:
14.7.1. розміру страхової суми (субліміту страхової суми), встановленої в Договорі;
14.7.2. виду та розміру франшизи, обумовленої в Договорі;
14.7.3. здійснених виплат страхових відшкодувань за Договором, якщо інше ним не
передбачено;
14.7.4. вартості залишків застрахованого майна, при цьому Страхувальник не має права
відмовлятися від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно
пошкоджено, на користь Страховика з метою отримання більшої суми страхового
відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність;
14.7.5. сум, одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного збитку від
осіб, винних у заподіянні збитків;
14.7.6. застрахованих витрат Страхувальника;
14.7.7. коефіцієнту недострахування, якщо інше не передбачене Договором;
14.7.8. сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником за іншими договорами
страхування.
14.8.
Якщо умовами Договору передбачається сплата страхової премії частинами, із
розміру суми страхового відшкодування вираховується сума несплачених
страхових премій. Умовами Договору може бути передбачено інший порядок
врахування несплачених страхових платежів при здійсненні виплат страхового
відшкодування.
14.9.
Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду пошкоджень,
здійсненого представником Страховика, умов страхування, експертних висновків та
наданих Страхувальником документів.
14.10.
Розмір збитку визначається:
14.10.1. при знищенні/втраті застрахованого майна – у розмірі його дійсної вартості на дату
настання страхового випадку, за вирахуванням вартості майна, що залишилось
придатним для подальшого використання та/або вартості залишків, якщо інше не
передбачене у Договорі страхування.
Повне знищення/втрата майна має місце, якщо в результаті страхового випадку,
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14.10.2.
14.11.
14.11.1.
14.11.2.
14.11.3.
14.11.4.
14.12.

14.13.

14.13.1.
14.13.2.
14.13.3.
14.13.4.
14.13.5.
14.14.

14.15.

14.15.1.

14.15.2.
14.15.3.
14.16.
14.17.

воно повністю втрачає свої споживчі якості та цінність та не може
використовуватись за призначенням, а також, якщо шляхом ремонту (відновлення)
воно не може бути приведене до стану придатного для подальшої експлуатації, або
затрати на відновлення перевищують дійсну вартість такого майна. За згодою
сторін в Договорі страхування можуть бути передбачені інші умови визначення
повного знищення застрахованого майна, в тому числі у вигляді процента від
страхової суми при перевищенні якого відновлення пошкодженого майна буде
вважатись економічно недоцільним, а саме майно – втраченим (загиблим).
В усіх інших випадках застраховане майно вважається пошкодженим або частково
зруйнованим.
при пошкодженні застрахованого майна – в розмірі витрат на його відновлення, до
стану, в якому воно знаходилось до настання страхового випадку.
Витрати на відновлення застрахованого майна включають:
витрати на матеріали та запчастини, необхідні для відновлення застрахованого
майна;
витрати на оплату робіт з відновлення застрахованого майна;
витрати з доставки матеріалів до місця відновлення та інші витрати, необхідні для
відновлення застрахованого майна.
інші витрати за домовленістю сторін.
Додаткові витрати Страхувальника, передбачені п.3.5 цих Правил, відшкодовуються
в розмірі фактичних витрат та у межах лімітів відповідальності Страховика
(страхова сума/субліміт страхової суми), передбачених Договором.
У разі настання страхового випадку за ризиком «Бій скла» відповідно до умов
пункту 4.3.6 Правил відшкодуванню підлягають збитки Страхувальника, пов'язані
із биттям перелічених у Договорі скляних елементів будівель, при цьому за умови
належного зазначення у Договорі, відшкодуванню також можуть підлягати видатки
Страхувальника здійснені стосовно:
тимчасової заміни розбитого скла у випадку неможливості здійснення термінової
заміни склом, що за технічними характеристиками аналогічне розбитому;
монтажу і демонтажу предметів, що перешкоджають заміні розбитого скла
(жалюзі, грати і т. ін.);
оренди і монтажу риштувань, якщо вони необхідні для заміни скла на високих
поверхах;
фарбування, розпису, гравірування, покриття плівкою або лаком, протравлення і
сонцезахисної обробки скла, вставленого замість розбитого;
монтажу і складання світлових рекламних щитів.
При пошкодженні, знищенні, втраті земельної ділянки відшкодуванню в межах
страхової суми підлягають витрати на дезинфекцію, очистку (розчистку)
застрахованої земельної ділянки, а також інші витрати, здійснені для приведення
земельної ділянки до стану, придатного для цільового використання.
Земельна ділянка вважається втраченою і Страховик виплачує, в межах страхової
суми, середньоринкову вартість земельної ділянки на дату настання страхового
випадку у разі коли:
внаслідок нанесення збитків застрахованій земельній ділянці сума витрат по
приведенню земельної ділянки до стану, придатного для цільового використання,
перевищує страхову суму;
здійснюється консервація земельної ділянки;
неможливо використовувати застраховану земельну ділянку за її цільовим
призначенням більше 3 років.
Загальний розмір сплачених страхових відшкодувань не може перевищувати
страхову суму за Договором.
Після виплати страхового відшкодування страхова сума та/або відповідний
субліміт страхової суми за Договором зменшуються на розмір здійсненої виплати,
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якщо інше не передбачено Договором.
Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з
поточного рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.
До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором, у межах
фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що
одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний
збиток.
Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо збитки повністю
відшкодовані особами, винними у їх заподіянні. Якщо збитки відшкодовані
частково особами, винними у їх заподіянні, то Страховик відшкодовує різницю між
сумою збитків і сумою, отриманою від зазначених вище осіб.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума
перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується
усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому
кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за
укладеним ним договором страхування. Положення цього пункту не
застосовуються лише у випадку укладання Страхувальником Договору страхування
з іншим страховиком в межах франшизи, встановленої Договором страхування, за
умови, якщо Страхувальник повідомив Страховика про факт укладання такого
договору страхування до моменту настання страхового випадку.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір,
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на
дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я,
честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на
користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до законодавства
України;
вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
отримання Страхувальником чи особою, на користь якої укладено Договір повного
відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
не виконання Страхувальником обов’язків передбачених умовами Договору;
інші випадки, передбачені законом.
Якщо Страхувальник не здійснив усіх дій для отримання страхової виплати та не
надав всіх необхідних документів по заявленому страховому випадку, зазначених в
розділах 12 та 13 цих Правил, протягом 3 (трьох) місяців з дати подання заяви про
здійснення страхового відшкодування, якщо інший строк не передбачений
Договором, Страховик приймає рішення про відмову у здійсненні страхової
виплати та закриває розгляд такої страхової справи. За заявою Страхувальника
(Вигодонабувача) та за умови надання всіх необхідних документів Страховик
відновлює розгляд закритої справи по такому випадку.
Договором можуть бути передбачені інші причини відмови у виплаті страхового
відшкодування, у тому числі, але не обмежуючись:
навмисні дії або бездіяльність Страхувальника, навмисні дії або бездіяльність його
персоналу, повноважних представників або осіб, які на підставі угоди несуть
відповідальність за зберігання або використання застрахованого майна, в тому
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числі, але не обмежуючись: порушення умов протипожежної та охоронної безпеки,
інших встановлених правил та норм використання та збереження майна, що
використовується під час здійснення застрахованої діяльності, умов здійснення
технологічних процесів, техніки безпеки, що призвело до пошкодження, втрати або
знищення застрахованого майна;
пошкодження (знищення) застрахованого майна родичами Страхувальника –
фізичної особи та/або особами, що сумісно з ним проживають та / або ведуть
спільне господарство. До них відносяться: чоловік (дружина), у тому числі такі, що
перебувають у фактичному шлюбі, батьки та діти (в тому числі прийомні), вітчим
(мачуха), пасинок (пасербиця), бабуся (дідусь), онук (онучка), брати (сестри),
батьки дружини (чоловіка) та інші особи, які в силу сімейного споріднення або
спорідненості за законом перебувають у близьких стосунках тривалий час як
батьки та діти (вихованці, піклувальники та інші);
якщо однією з причин пошкодження (знищення) застрахованого нерухомого майна
або нерухомого майна, у межах якого розташоване застраховане рухоме майно,
виявилася ветхість, пошкодження (знищення) внаслідок тривалої експлуатації
такого нерухомого майна, Страховик має право відмовити у виплаті страхового
відшкодування в тій мірі, у якій ветхість цього нерухомого майна вплинула на
розмір збитку. Якщо Страхувальник доведе, що ветхість такого нерухомого майна
не вплинула на розмір збитку, зобов'язання Страховика сплатити страхове
відшкодування зберігається.
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
закінчення строку дії Договору;
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
несплати Страхувальником страхової премії у встановлені Договором строки. При
цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або
черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;
ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
статтями 22, 23 і 24 закону України «Про страхування»;
ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
в інших випадках, передбачених законодавством України.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до
дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат
страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором
страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком
умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю.
У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
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страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився
до закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхову премію було у
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Всі спори щодо Договору вирішуються шляхом переговорів та, за необхідності, із
залученням незалежних експертів.
При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання
розв'язуються у судовому порядку згідно з законодавством України.
Строк позовної давності в частині пред’явлення вимог щодо виплати страхового
відшкодування регламентується законодавством України.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою
сторін у Договір страхування можуть бути включені застереження, доповнення,
зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що
не суперечать закону.
Положення Правил, включаючи права та обов’язки Сторін Договору, причин
відмови у виплаті страхового відшкодування, є обов’язковими для виконання
Сторонами Договору, якщо вони прямо вказані в Договорі.
Зміни та доповнення до цих Правил в обов'язковому порядку реєструється в
Уповноваженому органі, згідно з законом. Новий текст цих Правил і Договори
страхування, які укладено згідно з новим текстом Правил, набувають чинності
після дати офіційної реєстрації в Уповноваженому органі.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України
„Про страхування”) (нова редакція)
СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. При добровільному страхуванні майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6
Закону України „Про страхування”) базові страхові тарифи встановлюються за групою
ризиків та наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Базові річні страхові тарифи при добровільному страхуванні майна (у відсотках від
страхової суми)
Група страхових ризиків
За умови наявності у Страховика діючої ліцензії
на страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Транспортні ризики
Протиправні дії третіх осіб
Дія води
Бій скла
Інші випадкові події

1. Вогневі ризики
2. Стихійні явища
3.
4.
5.
6.
7.

Страховий
тариф, %
0,175
0,125
0,076
0,378
0,125
1,42
0,147

2. Якщо інше не передбачено Договором, при укладанні Договору строком до 1 (одного)
року розмір страхового тарифу розраховується, виходячи з розміру річного страхового
тарифу із застосуванням коефіцієнтів короткостроковості:
Таблиця 2
Коефіцієнт короткостроковості
Строк дії
договору
15
страхування днів 1
2
(місяців*)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коефіцієнт
короткостроко
0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1
вості
* При здійсненні розрахунку страхового тарифу неповний місяць вважається за повний
3. Якщо інше не передбачено Договором, при укладанні Договору строком понад 1 (один)
рік розмір страхового тарифу розраховується як 1/12 розміру річного страхового тарифу
за кожен місяць дії Договору страхування. При цьому неповний місяць вважається за
повний.
4. Якщо інше не передбачено Договором, при внесенні будь-яких змін в Договір (окрім
зменшення строку дії Договору або розірвання Договору) розмір страхового тарифу за
період до закінчення строку дії Договору розраховується наступним чином:
n
СТ р  СТ  ,
m
де
CТ р – розрахунковий тариф з урахуванням змін, що внесені в Договір;
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СТ – страховий тариф за Договором;
n – строк, що залишився до закінчення строку дії Договору, днів;
m – строк дії Договору, днів.
Сума додаткової страхової премії при цьому розраховується наступним чином:
СП д = СС х CТ р,
де
СП д – додаткова страхова премія;
СС – страхова сума за Договором або у разі зміни (збільшення/зменшення) страхової суми –
розмір зміненої страхової суми;
CТ р – розрахунковий тариф з урахуванням змін, що внесені в Договір.
5. В залежності від виду майна до базового страхового тарифу застосовуються коригуючі
коефіцієнти в діапазоні 0,5 – 4,0.
6. В залежності від місцезнаходження застрахованого майна до базового страхового тарифу
застосовуються коригуючі коефіцієнти в діапазоні 0,7 –1,5.
7. В залежності від технічних, технологічних та конструктивних параметрів застрахованого
майна або процесу в якому застосовується застраховане майно до базового страхового
тарифу застосовуються коригуючі коефіцієнти в діапазоні 0,7–3,0.
8. В залежності від кількості ризиків, включених до страхового покриття за певною групою
ризиків до базового страхового тарифу застосовуються коригуючі коефіцієнти в діапазоні
0,3 – 1,0.
9. В залежності від включення до обсягу страхового захисту додаткових витрат,
передбачених пунктом 3.5 цих Правил до базового страхового тарифу застосовуються
коригуючі коефіцієнти в діапазоні 1 – 3,0.
10. В залежності від розміру нормативу витрат Страховика на ведення страхової справи до
базового страхового тарифу застосовується коригуючий коефіцієнт в діапазоні 1,0 – 1,7.
11. В залежності від розміру страхової суми та франшизи до базових тарифів може
застосовуватися коригуючий коефіцієнт в діапазоні 0,65 – 3,0.
12. Коригуючі коефіцієнти, крім визначених в п.п. 5 – 11 Додатку 1 до Правил,
встановлюються Страховиком в залежності від інших суттєвих факторів, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику або інших нестандартних умов
страхування, в діапазоні 0,2 – 5,0.
13. Базові страхові тарифи розраховані з розрахунку нормативу витрат на ведення справи 40
% від величини страхового тарифу.

Актуарій
(свідоцтво №03-002 від 26.11.2009 р.)

Ю.М. Карташов
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