Частина 2 Договору
КОМПЛЕКСНОГО ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ (МАЙНО)
Страховик
ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», що є платником податку на прибуток за ставкою, визначеною
відповідно до пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України, та податку на дохід за ставкою, визначеною відповідно до
підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 Податкового кодексу України, надалі “Страховик”, в особі Голови Правління
Авдєєва Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту.
Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, б. 154, Адреса для листування: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, б. 154
Тел. 0-800-60-44-53, www.arsenal-strahovanie.com
Рахунок: п/р 26505601339688 в ПАО «ОТП Банк» м. Київ, МФО 300528, Код ЄДРПОУ 33908322
Предмет Договору:
- Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов‟язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном,
зазначеним в п. 2 Частини 1 цього Договору, а також пов‟язані з відшкодуванням Страхувальником збитків, заподіяних ним третім
особам, що виникають безпосередньо при володінні, користуванні та розпорядженням майном, зазначеним в п. 2 Частини 1 цього
Договору.
- Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать Закону і пов‟язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном,
зазначеним в п. 2-4 Частини 1 цього Договору.
Цей Договір укладається відповідно до Закону України «Про страхування», на підставі Ліцензій від 21.02.2013 р. серія АЕ № 198587,
№198580, №198593, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно із
Правилами «Добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ», зареєстрованими Держфінпослуг України
01.08.2006 р. за № 1061938, Правилами «Добровільного страхування майна (іншого, ніж страхування залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту, вантажів та багажу (вантажобагажу))», зареєстрованими Держфінпослуг України 01.08.2006 р. за №
1161940 та Правилами «Добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту, включаючи
відповідальність перевізника)», зареєстрованими Держфінпослуг України 02.10.2007 р. за № 1572024, надалі разом за текстом –
«Правила».
Вигодонабувачем за цим Договором є:
в частині страхування майна – Страхувальник;
в частині страхування відповідальності – потерпілі треті особи.
Загальна страхова сума за Договором розподіляється наступним чином:
- 35% від Загальної страхової суми - для Нерухомого майна;
- 50% від Загальної страхової суми - для Домашнього майна;
- 5% від Загальної страхової суми - для Рухомого майна;
- 10% від Загальної страхової суми – за страхуванням відповідальності перед третіми особами.
Страховий тариф (річний) за Договором становить:
в частині страхування майна – 1%
в частині страхування відповідальності – 1%
Страховий тариф (річний) та страховий платіж в частині страхування майна відповідно до Ліцензії Серї АЕ №198580 від 21.02.02013 р.
та Ліцензії Серії №198587 від 21.02.2013 р. встановлюється в розмірі 90% та 10% відповідно від загального розміру страхового тарифу
(річний) та страхового платежу, визначеного цим Договором страхування в частині страхування майна.
Франшиза за цим Договором становить 500,00 грн. за кожним з двох видів страхування.
Строк дії Договору: з 00 годин дня, наступного за днем сплати Страхувальником страхового платежу Страховику та діє протягом 365ти днів. По ризику «Пошкодження водою» зобов‟язання Страховика за Договором починаються не раніше 00 годин п‟ятого
календарного дня з дати сплати страхового платежу Страховику.
Порядок та строк сплати страхового платежу: одноразово, протягом 3 (трьох) робочих днів, починаючи з дати укладання Договору.
Місцем дії Договору щодо Нерухомого майна та відповідальності є фактичне місцезнаходження Нерухомого майна, а місцем дії
Договору щодо Рухомого та Домашнього майна є вказані у Договорі будівлі та приміщення, в яких зберігається застраховане майно.
Якщо місце дії Договору щодо Рухомого та Домашнього майна змінюється, то Страхувальник повинен повідомити про це Страховика.
1. Умови страхування Застрахованого майна
1.1. Під Застрахованим майном Страхувальника розуміють:
„конструкція будівлі” - Житлові будинки, квартири, дачні будинки, а також гаражі, літні кухні на земельній ділянці Страхувальника,
які побудовані на постійному місті та мають стіни та дах; водні, газові, електричні та каналізаційні комунікації.
„внутрішнє оздоблення приміщення” - постійне покриття стін, стелі та підлоги.
„домашнє майно” – предмети домашнього побуту та господарства:
Група А – предмети інтер`єру та меблі, килимові вироби, санітарно-технічне обладнання (унітази, раковини, ванни тощо), газові й
електричні плити, лічильники, електропобутові прилади, аудіо-, відео-, кіно-, фото-, електронна техніка, протипожежні та охоронні
системи;
Група Б – одяг, білизна, взуття, предмети домашнього господарства та вжитку, господарський та спортивний інвентар тощо.
Ліміт відповідальності Страховика щодо відшкодування збитку за кожну одиницю майна з категорії «Домашнє майно» становить:
- для Групи А - 10 000,00 (десять тисяч) грн., але не більше відповідного ліміту Страхової суми, зазначеного у Частині 2 Договору;

- для Групи Б - 500,00 (п‟ятсот) грн., (сукупно по всім одиницям Групи Б – не більше 5 000,00 (п‟ять тисяч) грн.), але не більше
відповідного ліміту Страхової суми, зазначеного у Частині 2 Договору;
„рухоме майно” – документи Страхувальника, а саме: Паспорт громадянина України (внутрішній), Паспорт громадянина України для
виїзду за кордон, Водійське посвідчення, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
1.2. Страхове покриття не поширюється на:
- коштовності та коштовне каміння; золото, срібло, платину та вироби з них; витвори мистецтва та антикваріату; марки чи монети;
готівку чи будь-які платіжні засоби; транспортні засоби (в т. ч. автомобілі, мопеди, водні судна, пересувні будинки, фургони та
причепи); тварин, птахів, комах, рептилій чи будь-яких інших домашніх тварин; рослини, зелені огорожі, кущі чи дерева; устаткування
для прибирання садку чи басейну; електронні дані та комп‟ютерне програмне забезпечення; кінострічки, негативи чи фотокартки;
землю чи будь-яке покриття ґрунту, в т.ч. гравій, камінці, глина, глинясті сланці чи ґрунт на стежках; басейни та в інших випадках
згідно Правил страхування.
1.3. Страховий випадок - подія, визначена Договором як ризик чи застрахована небезпека, що відбулась із Застрахованим майном і з
настанням якої виникає обов‟язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
1.4. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов‟язаний провести виплату страхового
відшкодування.
1.5. Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов‟язаний сплатити Страховику згідно з Договором.
1.6. Франшиза безумовна - частина збитків, що не відшкодовуються Страховиком згідно з Договором, застосовується по кожному та
будь-якому страховому випадку.
2. Перелік страхових випадків
2.1. Згідно з Правилами Страховик надає страховий захист від:
2.1.1. пошкодження, загибелі або втрати Нерухомого, Рухомого таДомашнього майна, зазначеного у п. 2-4 Частини 1 Договору, та
відповідальності Страхувальника перед третіми особами, що виникли в результаті настання наведених нижче ризиків:
А. Пожежа, удар блискавки, вибух газу, який використовується для побутових потреб.
По цих ризиках також здійснюється страхування на випадок витрат (об„єктивно необхідних та доцільних) Страхувальника, пов‟язаних з
рятуванням майна, гасінням пожежі або попередженням її поширення. За цією групою ризиків не відшкодовуються:
 Збитки чи шкода завдана майну, що стала наслідком вибуху боєприпасів або вибухових речовин, що зберігались поруч із
застрахованим майном на місті страхування.
Б. Стихійні явища: землетрус, буря, вихор, ураган, смерч, повінь, затоплення, град, злива. За цією групою ризиків не відшкодовуються:
 Збитки, що виникли внаслідок проникнення в застраховані помешкання дощу, снігу, граду, або бруду через незакриті вікна, двері або
інші отвори в приміщеннях, якщо ці отвори не були створені переліченими вище стихійними явищами.
 Збитки, що не викликані безпосередньо дією перелічених вище стихійних явищ.
В. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, внаслідок їх раптової аварії.
Захист надається також у відношенні витрат, пов‟язаних з ремонтом вказаних систем та розчищенням застрахованих приміщень.
Г. Протиправні дії третіх осіб, а саме: крадіжка зі зламом, грабіж, розбійний напад, умисне знищення або пошкодження майна третіми
особами. Страхуванням не покриваються та не відшкодовуються збитки, які завдані Страхувальником або особами, що є членами його
родини, мешкають разом з ним та/або ведуть разом з ним спільне господарювання.
Д. Падіння літальних апаратів, їх частин, уламків на застраховане майно.
Е. Факти встановлення зобов’язання Страхувальника згідно законодавства України відшкодувати збитки, які завдані життю,
здоров‟ю та майну третіх осіб внаслідок подій, зазначених в пунктах А - В цього розділу, в процесі експлуатації приміщення,
зазначеного в п.2 Частини 1 Договору.
3. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування
3.1. У будь-якому випадку не страхуються і не відшкодовуються:
3.1.1. Збитки чи шкода завдана майну, що перебуває поза межами місця страхування.
3.1.2. Збитки чи шкода завдана рухомому майну, що знаходиться в дачних будинках, гаражах, літніх кухнях.
3.1.3. Збитки, що виникли до початку страхування, але виявлені після його початку.
3.1.4. Збитки, що виникли внаслідок вчинення Страхувальником (або особами, що є членами його родини, мешкають разом з ним та/або
ведуть разом з ним спільне господарювання) дій, за які передбачається кримінальна відповідальність.
3.1.5. Збитки, що виникли внаслідок навмисних дій або грубої необережності Страхувальника (або осіб, що є членами його родини,
мешкають разом з ним та/або ведуть разом з ним спільне господарювання), що визначається на підставі рішення суду чи інших
компетентних органів, які здійснювали розслідування за цим випадком.
3.1.6. Збитки внаслідок впливу тварин (у тому числі гризунів), деревних хробаків, паразитів, комах, птахів.
3.1.7. Будь-які непрямі збитки, в т. ч. втрата орендної плати внаслідок загибелі або пошкодження застрахованого майна.
3.1.8. Загибель, пошкодження чи втрата майна, яке не підлягає страхуванню.
3.1.9. Збитки, які сталися внаслідок воєнних дій будь-якого роду, громадянської війни або її наслідків, народних страйків, конфіскації,
реквізиції, арешту, знищення або пошкодження майна за розпорядженням воєнної або цивільної влади, терористичних актів.
3.1.10. Збитки, які сталися внаслідок впливу ядерної енергії у будь-якій формі.
3.1.11. Збитки, які сталися внаслідок пошкодження димом, якщо безпосередньою причиною його виникнення не була пожежа на
застрахованому об‟єкті.
3.1.12. Збитки, які сталися внаслідок обвалу будівель або частини їх, якщо обвал не викликаний страховим випадком.
3.1.13. Збитки, які сталися внаслідок крадіжки або розкрадання майна під час або безпосередньо після страхового випадку.
3.1.14. Зазначена у Договорі франшиза.
3.2. За цим Договором на страхування не приймаються:
3.2.1. приватні будинки старші за 60 років з року побудови;
4. Порядок зміни та припинення дії Договору
4.1. Договір припиняється:
- у разі несплати Страхувальником страхових премій у встановлений Договором термін;
- у разі закінчення строку дії Договору;
- після виплати Страховиком всієї страхової суми за Договором;
- у разі прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Дія Договору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика. У разі дострокового припинення дії
Договору відносини між Сторонами регулюються Законом України “Про страхування”, Правилами та чинним законодавством України.
Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу, не пізніш як за 30 днів до дати
припинення дії Договору.
4.3. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертається сума сплачених ним страхових
платежів в повному розмірі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик
повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних
витрат на ведення справи та фактичних страхових виплат, які були виплачені за Договором.
4.4. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає Страхувальнику суму сплачених ним
страхових премій за період, що залишився до закінчення терміну його дії, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в
розмірі 40% страхової премії, та фактичних виплат страхових виплат, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога
Страхувальника щодо дострокового припинення дії Договору пов'язана з порушенням Страховиком умов цього Договору,
Страховик повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.
4.5. Зміни в Договір можуть бути внесені тільки при спільній згоді Сторін у письмовому вигляді.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Страхувальник має право:
5.1.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку.
5.1.2. Достроково припинити дію Договору на умовах цього Договору.
5.1.3. Призначити Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування.
5.1.4. ознайомитись з умовами та Правилами страхування.
5.2. Страхувальник зобов'язаний:
5.2.1. Своєчасно сплачувати страхові премії.
5.2.2. При укладанні Договору надати достовірну інформацію Страховику про всі відомі йому (Страхувальнику) обставини, що мають
істотне значення для оцінки страхового ризику.
5.2.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
5.2.4. Негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів), рахуючи з дня, коли він
дізнався або повинен був дізнатися про збиток, сповістити про це Страховика або його представника, а також представити письмову
заяву на виплату страхового відшкодування та необхідні документи для з‟ясування причин та характеру страхового випадку.
5.2.5.При укладенні Договору повідомити Страховика про інші діючі договори страхування, укладені щодо зазначеного в Договорі
предмету страхування.
5.3. Страховик має право:
5.3.1. Перевіряти відомості Страхувальника, а також коригувати умови Договору за згодою сторін, якщо в період його дії відбудеться
зміна ризику або обсягу страхової відповідальності Страховика.
5.3.2. Брати участь в огляді Застрахованого майна.
5.3.3. Відстрочити виплату страхового відшкодування до моменту надання Страхувальником необхідних доказів або, у разі порушення
компетентними органами державної влади справи стосовно страхової події, до закінчення розслідування.
5.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо Страхувальник не виконає будь-яких обов‟язків
та дій із перелічених у Договорі, а також у інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством України.
5.3.5. Вимагати повернення страхового відшкодування у випадку отримання Страхувальником компенсації від третіх осіб.
5.3.6. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі встановлення факту наявності у Страхувальника декількох діючих договорів
страхування по Застрахованому майну, про які він не сповістив Страховика.
5.4. Страховик зобов'язаний:
5.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами.
5.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх
необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
5.4.3. При настанні страхового випадку сплатити або відмовити у виплаті страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти)
календарних днів від дати отримання усіх необхідних документів.
5.4.4. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості
Застрахованого майна укласти із ним відповідну додаткову угоду на відповідних умовах.
5.4.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
6. Дії Сторін при настанні страхового випадку
6.1. При виникненні збитку, у зв‟язку з яким Страхувальник звертається до Страховика з претензією про виплату страхового
відшкодування, Страхувальник зобов‟язаний:
1)негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів), рахуючи з того дня, коли він
дізнався або повинен був дізнатися про збиток, письмово сповістити про це Страховика або його представника;
2)вжити всіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення шкоди та рятування застрахованого
майна; якщо це можливо, Страхувальник повинен запросити від Страховика інструкції, які йому слід виконувати;
3)надати Страховикові або його представникам можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідування
стосовно причин та розміру збитку, брати участь у заходах по
4)зменшенню збитку та рятуванню застрахованого майна;
5)на вимогу Страховика повідомити йому у письмовому вигляді всю інформацію, необхідну для визначення розміру та причин
пошкоджень або загибелі застрахованого майна;
6)у випадку загибелі або пошкодження рухомого майна надати Страховикові опис пошкодженого, загиблого або втраченого майна - ці
описи повинні надаватись у погоджені із Страховиком строки, але у будь-якому випадку не пізніше одного місяця з дня настання
страхового випадку. Описи складаються із зазначенням вартості пошкоджених предметів на день збитку, видатки по складанню описів
покладаються на Страхувальника;
7)зберегти пошкоджене майно у тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку. Страхувальник має право змінювати
картину збитку тільки тоді, коли це викликано міркуваннями безпеки, зменшенням розмірів шкоди, за згодою Страховика, або по
закінченні двох тижнів після повідомлення Страховика про збиток;
8)Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або повністю вимоги, що пред'являються йому в зв'язку зі страховим
випадком, а також не приймати на себе будь-яких прямих чи непрямих зобов'язань по урегулюванню таких вимог без згоди Страховика.

6.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-яке з вищезазначених зобов‟язань, Страховик має право відмовитись від виплати страхового
відшкодування.
6.3. Страховик та його представник:
1)мають право брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна, вживаючи та визначаючи необхідні для цього заходи.
Якщо Страхувальник перешкоджає цьому, страхове відшкодуванню скорочується настільки, наскільки це привело до збільшення
збитку.
2)Представник Страховика вправі приступити до огляду пошкодженого майна, не чекаючи повідомлення Страхувальника про збиток.
Страхувальник не має права перешкоджати йому.
7. Умови виплати страхового відшкодування та причини відмови у виплаті страхового відшкодування
7.1. Відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розмір збитку. Страхувальник зобов‟язаний
надати Страховику всі необхідні документи, що мають відношення до страхового випадку, для визначення причин його настання та
встановлення розміру збитків, а саме, але не обмежуючись цим переліком, такі документи:
- Заява на виплату страхового відшкодування;
- технічний акт-опис збитку (за погодженням сторін);
- кошторис ремонтно-відновлювальних робіт, складений спеціалістами, що здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи;
- квитанції, чеки, платіжні доручення, рахунки-фактури та інші документи, що підтверджують вартість відновлювальних робіт та
матеріалів;
- фінансові документи, що підтверджують вартість пошкодженого, знищеного та/або втраченого майна.
а) При настанні страхового випадку за ризиком “пожежа”:
- акт про пожежу від професійної пожежної бригади (органів пожежного нагляду);
- довідка про порушення кримінальної справи або про відмову в порушенні кримінальної справи по факту виникнення пожежі;
- технічний висновок (експертиза) спеціалістів по дослідженню пожеж ДПС УВС України.
б) При настанні страхового випадку за ризиком “вибух газу, який використовується для побутових потреб”:
- акт або довідка державної або комунальної служби, які здійснюють нагляд за умовами експлуатації газової мережі про причини та
розмір збитку з зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, винних осіб тощо.
в) При настанні страхового випадку за ризиком “стихійні явища”:
- довідка з метеорологічних служб з описом природних явищ (їх характеру) на дату настання страхової події, наслідком яких було
знищення та/або пошкодження застрахованого майна.
г) При настанні страхового випадку за ризиком “пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем”:
- акт спеціалізованих служб, що спеціалізуються на обслуговуванні та/або здійснюють нагляд за водопровідними, каналізаційними та
опалювальними системами, про причини виходу з ладу таких систем з визначенням винної сторони.
д) При настанні страхового випадку за ризиками „неправомірні дії третіх осіб”:
- копія заяви Страхувальника в органи внутрішніх справ (міліції);
- копія Постанови органів внутрішніх справ про порушення кримінальної справи (або відмови у порушенні) з зазначенням дати, номеру
кримінальної справи та статті КК України, за якою кримінальна справа була порушена, скріпленого підписом та печаткою;
- копія договору з охоронним підприємством на здійснення охорони застрахованих приміщень та майна (якщо такий існує);
- пояснювальна записка охоронного підприємства про дії охорони під час здійснення крадіжки, грабежу, зловмисних дій третіх осіб
(якщо застраховане майно знаходилося під охороною такого підприємства під час настання страхового випадку).
е) При настанні страхового випадку за ризиками „Падіння літальних апаратів, їх частин, уламків на застраховане майно”, „наїзд
транспортних засобів”
- довідка компетентного органу про Дорожньо транспортну пригоду; довідка компетентного органу про обставини авіакатастрофи.
є) При настанні страхового випадку за ризиками “відповідальність перед третіми особами”:
- Претензія третьої особи (або позов до суду) про відшкодування збитків, понесених з вини Страхувальника;
- Довідки (висновки експертизи, акт товарної експертизи про розмір збитків або рахунок сервісного центру про розмір необхідних
витрат на відновлення), яка підтверджує розмір майнового збитку;
- копію паспорта та ідентифікаційного коду одержувача страхової виплати;
- копії рішення суду, що вступило в законну силу, стосовно відшкодування Страхувальником збитків завданих майну третіх осіб за
вимогою Страховика.
Неподання таких документів дає Страховику право відмовити у виплаті відшкодування у частині збитку, не підтвердженої такими
документами.
7.1.1. Для отримання страхового відшкодування, в разі настання страхових випадків, передбачених п. 2.1.1. Договору, Страхувальник
зобов‟язаний надати Страховику такі документи: Заяву про настання страхового випадку; заяву Страхувальника на виплату страхового
відшкодування; перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна – додається до заяви Страхувальника на виплату страхового
відшкодування; документи, видані Компетентними органами, які підтверджують настання події, яка може бути кваліфікована як
страховий випадок та причини настання страхового випадку; копії квитанції про сплату держмита, послуг служби ОВІР, МРЕВ, РЕП
ДАІ, інших витрат, пов‟язаних із заміною втраченого або пошкодженого застрахованого майна; інші документи або відомості (за
вимогою Страховика).
7.2. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі даних огляду виходячи з страхових сум та документів, що підтверджують
розмір завданих збитків при настанні страхового випадку. При встановленні суми збитків Страховиком враховується клас ремонту та
стан нерухомого майна.
7.2.1. Розмір страхового відшкодування в разі настання страхових випадків, передбачених п. 2.1.1. Договору, визначається виходячи з
фактичних, документально підтверджених витрат (прямих збитків) Страхувальника, повязаних із настанням страхового випадку, що
включають витрати на сплату держмита, інших зборів та послуг ОВІР, послуг МРЕВ, РЕП ДАІ за видачу
нового/переоформлення/заміну застрахованого майна, але не більше выдповыдноъ частини загальноъ страхової суми.
7.3. У випадку виникнення суперечок між сторонами про причини та розмір шкоди кожна з сторін має право вимагати проведення
експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони, що вимагала її проведення.
7.4. Страхове відшкодування здійснюється Страховиком за вирахуванням залишкової вартості майна пошкодженого внаслідок
страхового випадку.
7.5. Страхове відшкодування виплачується:
7.5.1. При повній загибелі майна - у розмірі страхової суми, за вирахуванням вартості залишків та безумовної франшизи, але не більше
дійсної вартості майна.

7.5.2. При частковому пошкодженні майна - у розмірі витрат по відновленню майна, але в межах страхової суми.
7.5.3. При розрахунку витрат на відновлення майна експлуатаційний знос майна не враховується, окрім витрат пов‟язаних з
відновленням конструкції будівлі.
7.6. Витрати по відновленню майна передбачають:
- витрати на матеріали та запасні частини для ремонту;
- витрати на оплату робіт по ремонту;
- витрати по доставці матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для відновлення об‟єктів застрахованого майна в той стан,
у якому вони знаходились безпосередньо перед настанням страхового випадку.
7.7. Після здійснення виплати страхового відшкодування страхова сума за відповідним видом застрахованого майна, визначеного в п.2 п.4. Частини 1 Договору, зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дня
настання страхового випадку.
7.8. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник мав інші діючі укладені договори страхування за аналогічними
страховими ризиками (страховими випадками), про які повідомив Страховика при укладені цього Договору (а також впродовж дії цього
Договору), при здійсненні страхового відшкодування за одним і тим самим страховим випадком, визначеним всіма діючими договорами
страхування, виплата страхового відшкодування за кожним із таких договорів страхування здійснюється пропорційно встановленому
кожним договором страхування розміру страхового відшкодування до розміру загального страхового відшкодування за всіма
договорами страхування, таким чином, щоб сума страхового відшкодування не перевищувала розміру страхового відшкодування за
будь-яким з цих договорів страхування.
7.9. Страхувальник зобов‟язаний передати Страховику всі документи та вжити всіх заходів, які необхідні для здійснення права вимоги
до винних осіб.
7.10. Право на пред‟явлення Страхувальником претензії Страховикові на виплату страхового відшкодування погашається закінченням
встановлених діючим законодавством України строків позовної давності.
7.11. Всі заяви та повідомлення, передбачені цим Договором та Правилами, повинні подаватись Страхувальником у письмовій формі, а
заяви про припинення страхування - рекомендованим листом.
7.12. Коефіцієнт пропорційності співвідношення дійсної вартості та страхової суми при розрахунку розміру страхового відшкодування
не застосовується.
7.13. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування:
7.13.1. у випадку невиконання Страхувальником обов‟язків, передбачених Договором; у випадках, передбачених Законом України “Про
страхування”, Правилами та чинним законодавством України.
8. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору.
Порядок розгляду спорів
8.1. За невиконання або виконання неналежним чином прийнятих на себе зобов`язань сторони несуть відповідальність згідно чинного
законодавства України. Суперечки, що випливають з цього договору страхування, вирішуються згідно з вимогами чинного
законодавства України.
9. Особливі умови
9.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» укладанням цього Договору Страхувальник надає свою
згоду:
- на обробку Страховиком його персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до Страхувальника, в тому числі прізвища,
імені, імені по батькові, року, місяця дати та місця народження, адреси, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії,
доходів, тощо), з метою провадження страхової діяльності (у тому числі укладання та виконання цього Договору), та/або пропонування
Страхувальнику послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з ним за рахунок засобів зв‟язку, а також
здійснення пов‟язаної з нею фінансово – господарської діяльності;
- на прийняття Страховиком рішень на підставі обробки персональних даних Страхувальника (повністю та/чи частково) в
інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних даних;
- Страховик мають право здійснювати дії з персональними даними, які пов‟язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням,
адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням,
знищенням відомостей про Страхувальника;
- зберігання Страховиком його персональних даних протягом дії Договору та трьох років після припинення його дії; - реалізацію та
регулювання інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до цього Договору та чинного законодавства
України;
- надання доступу Страховиком до його персональних даних третім особам здійснюється на розсуд Страховика, передача
персональних даних Страхувальника третім особам здійснюється Страховиком без повідомлення Страхувальника;
- Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що він письмово повідомлений про включення до бази персональних даних
Страховика, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, про мету збору даних та
осіб, яким передаються персональні дані.
9.2. У випадку виявлення розбіжностей між положеннями Договору та Правилами страхування застосовуються умови, визначені
Договором.

