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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція) (надалі – Правила)
розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших законодавчих і
підзаконних актів України.
1.2. У Правилах застосовані наступні терміни:
Абандон – документ, який оформлюється Страхувальником (Вигодонабувачем, власником
майна) та засвідчує безумовну відмову від права власності на майно на користь Страховика з
підстав отримання від Страховика суми страхового відшкодування у випадку втрати майна з
причин настання страхових випадків, передбачених Договором страхування, справжність
підпису Страхувальника (Вигодонабувача, власника майна) на якому, засвідчується
нотаріально.
Акт огляду майна - документ, оформлений Страховиком або його уповноваженим
представником при надходженні інформації від Страхувальника про настання події, що може
бути визнана страховим випадком, що містить в собі дані про наявність і розмір збитків
(пошкоджень) застрахованого майна. Акт огляду майна складається також у разі надання
Страхувальником відновленого майна для огляду Страховику. Акт огляду майна може
складатися також при укладенні Договору страхування та/або протягом строку дії Договору
страхування та містити дані про загальний технічний стан майна, умови його експлуатації
(зберігання) та наявність або відсутність несправностей, некомплектності та/або пошкоджень
майна на дату проведення огляду.
Страховик - юридична особа, яка приймає на себе за умовами Договору страхування за
певну винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати Страхувальнику або іншій
особі, на користь якої здійснене страхування, збитки, які виникли в результаті настання
страхових випадків, передбачених Правилами та Договором страхування. Страховиком згідно з
цими Правилами є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ».
Страхувальники - юридичні особи або дієздатні фізичні особи, які уклали зі Страховиком
Договір страхування.
Вигодонабувачі – фізичні особи або юридичні особи, які мають заснований на законі,
іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні застрахованого майна, які можуть
зазнати збитків у результаті настання страхового випадку та призначені Страхувальником в
Договорі страхування для отримання страхового відшкодування.
Груба необережність (недбалість) - вчинення дій або утримання від вчинення дій
(бездіяльність) Страхувальника (Вигодонабувача), їх працівників або представників, осіб, які
проживають разом зі Страхувальником – фізичною особою та/або ведуть з ним спільне
господарство, інших осіб, допущених до застрахованого майна на законних підставах,
внаслідок яких настав страховий випадок, якщо вказані особи припускали, що їх дії або
бездіяльність могли призвести до страхового випадку, але легковажно розраховували на їх
відвернення, та/або не припускали наслідків своїх дій чи бездіяльності, хоча повинні і могли їх
передбачити (наприклад: невідповідність технічного стану майна та/або умов його експлуатації
та/або зберігання правилам його експлуатації та/або зберігання, вимогам заводу-виробника
та/або неврахування встановленого порядку дій, попереджень та зауважень, викладених у
посібнику та/або інструкції та/або керівництві з експлуатації, сервісній книжці; вчинення дій,
заборонених законодавством; тощо).
Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування
Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування (подати допомогу, виконати
послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки
та виконувати інші умови договору.
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Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій третій особі (Вигодонабувачу).
Страхове покриття – страхові ризики, щодо яких укладено Договір страхування, з числа
передбачених Правилами, та обсяг прийнятих Страховиком зобов’язань за Договором
страхування.
Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до
умов Договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування
зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
Страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) - документ, який посвідчує укладання Договору
страхування, та є формою Договору страхування.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування. Умовна франшиза – відсоток від страхової суми або абсолютна грошова
величина, в розмірі якої Страховик не несе відповідальності за збитки, якщо розмір збитків не
перевищує розмір умовної франшизи, передбаченої Договором страхування. Страховик
зобов’язаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує розмір встановленої
умовної франшизи.
Безумовна франшиза – відсоток від страхової суми або абсолютна грошова величина, в
розмірі якої Страховик звільняється від здійснення страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Заява на страхування - документ, який подається Страхувальником Страховику і свідчить
про його намір укласти Договір страхування, а також містить інформацію щодо істотних умов
Договору страхування, необхідну для його укладення, та обставин, що мають істотне значення
для оцінки страхового ризику.
Заява на виплату страхового відшкодування - документ, який подається
Страхувальником (його правонаступником або Вигодонабувачем) Страховику і висловлює
його бажання одержати страхове відшкодування та містить інформацію, необхідну для його
здійснення.
Компетентні органи - державні органи та/або органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, до компетенції яких належить ліквідація наслідків
страхових випадків, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз'яснень з
питань, що мають відношення до страхового випадку та висновки яких згідно з чинним
законодавством є необхідними та достатніми доказами для визнання події як страховий (не
страховий) випадок (наприклад, органи Міністерства внутрішніх справ України (МВС),
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), відповідні органи інших держав
тощо).
Кошторис збитків - документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним
особою, та визначає розмір збитків, понесених Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок
настання страхового випадку.
Страховий акт – документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначена Страховиком. Страховий акт кваліфікує подію як
страховий (не страховий) випадок, у ньому фіксується рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування, розмір завданих збитків і сума страхового відшкодування.
Нерухоме майно (нерухомість) – земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з
поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше
майно, що відповідно до законодавства України належить до нерухомого майна.
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Особи, допущені до застрахованого майна на законних підставах - особи, що
користуються застрахованим майном на законних підставах, та/або здійснюють зберігання
майна, виконання ремонтних або інших робіт тощо.
Прямі збитки - поточна вартість витрат на відтворення, заміщення або відшкодування
ринкової вартості об'єкта оцінки без урахування неотриманих майбутніх вигод.
Рухоме майно – матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння
їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, яке не є нерухомістю.
Терміни, що не обумовлені Правилами, визначаються Законом України “Про страхування”,
законодавством України та/або Договором страхування. Якщо значення якого-небудь терміну
(найменування або поняття) не обумовлено Правилами або Договором страхування та не може
бути визначено відповідно до законодавства України, то таке найменування або поняття
використовується у своєму звичайному лексичному значенні.
1.3. Відповідно до цих Правил ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Страховик) укладає договори
добровільного страхування майна, а також згідно з Особливими умовами добровільного
страхування будівельно-монтажних робіт, викладеними у Додатку №9 до Правил, договори
добровільного страхування будівельно-монтажних робіт (надалі – Договори страхування) зі
Страхувальниками на випадок настання страхових ризиків з числа зазначених у Правилах.
1.4. Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України
"Про страхування") передбачає обов'язок Страховика за встановлену Договором страхування
плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового
відшкодування відповідно до умов Договору страхування шляхом відшкодування
Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування
(Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю)
або втратою застрахованого майна.
1.5. Страхувальниками відповідно до цих Правил можуть бути юридичні особи
(незалежно від їх організаційно-правової форми) або дієздатні фізичні особи (в тому числі
фізичні особи – підприємці) (надалі – Страхувальники), які уклали із Страховиком Договори
страхування майна (майнових об’єктів), що належить їм на праві власності (володіння,
користування та розпорядження), або прийняте ними в довірче управління, оренду, лізинг,
заставу, на зберігання, комісію, продаж та з інших підстав, що не суперечать законодавству
України.
1.6. Страхувальник має право призначити в Договорі страхування Вигодонабувача, а
також змінювати Вигодонабувача до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Майно може бути застраховане за Договором страхування лише на
користь тієї особи (Вигодонабувача), що має заснований на законі, іншому правовому акті або
договорі інтерес у збереженні цього майна. Договір страхування, укладений при відсутності у
Страхувальника (Вигодонабувача) такого інтересу в збереженні застрахованого майна, є
недійсним з моменту його укладення.
1.7. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від
виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором страхування, крім випадків, коли
ці обов'язки Страхувальника виконані Вигодонабувачем.
1.8. Цими Правилами визначені загальні умови і порядок здійснення добровільного
страхування майна, встановлені Страховиком відповідно до вимог Закону України «Про
страхування». Конкретні умови страхування визначаються за згодою сторін при укладанні
Договору страхування або протягом дії Договору страхування до настання страхового випадку
відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.
1.9. Умови, що містяться в Правилах, можуть бути змінені, виключені або доповнені за
письмовою згодою сторін при укладанні Договору страхування або протягом дії Договору
страхування до настання страхового випадку, за умови, що такі зміни, виключення або
доповнення не суперечать чинному законодавству України.
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2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у Правилах та
Договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт
(морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж),
сільськогосподарська продукція).
2.2. Згідно з Правилами можуть бути застраховані наступні види майна:
2.2.1. Нерухоме майно:
2.2.1.1. Земельні ділянки – частина земельної поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування та визначеними щодо неї правами.
2.2.1.2. Будівлі – архітектурно-будівельний об’єкт, що складається з несучих та
огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють
наземні або підземні приміщення, призначенні для проживання або перебування людей,
розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, провадження
економічної діяльності.
До будівель належать житлові, виробничі, адміністративні, господарські будівлі, будівлі
соціально-культурного призначення і суспільного користування тощо.
До господарських будівель належать гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки
тощо.
2.2.1.3. Споруди – інженерно-будівельний об’єкт, що призначений для виконання
спеціальних технічних функцій (дамби, тонелі, естакади, мости, цистерни та резервуари на
фундаментах, вежі, щогли тощо).
2.2.1.4. Окремі приміщення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена
будівельними елементами, з можливістю входу і виходу (квартири, цехи, лабораторії, кабінети
тощо).
2.2.1.5. Об’єкти незавершеного будівництва - об’єкт будівництва, на який видано дозвіл
на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію
відповідно до законодавства.
2.2.1.6. Інше нерухоме майно, зазначене в Договорі страхування, страхування якого не
суперечить Правилам та законодавству України.
2.2.2. Рухоме майно:
2.2.2.1. Промислове, виробниче, торгівельне, технологічне та інше обладнання та
устаткування (системи, апарати, установки, верстати, передавальні і силові машини, інші
агрегати, механізми і прилади тощо).
2.2.2.2. Інвентар, технологічна оснастка.
2.2.2.3. Предмети інтер'єру, меблі.
2.2.2.4. Цифрова, комп’ютерна, електронна, побутова техніка, оргтехніка.
2.2.2.5. Товарно-матеріальні цінності (товари, сировина, матеріали тощо).
2.2.2.6. Інше рухоме майно, зазначене в Договорі страхування, страхування якого не
суперечить Правилам та законодавству України.
2.3. Договір страхування може бути укладений щодо майна з переліку, зазначеного в п.
2.2.1. Правил, як в цілому, так і наступних його окремих елементів:
2.3.1. Конструктивні елементи (конструкція) - 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) та інженерні
комунікації (загальнобудинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні,
обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидаляння).
2.3.2. Інженерне обладнання – сантехнічне обладнання (ванни, гідромасажні ванни, душові
кабіни, раковини, унітази, сантехнічна арматура до них тощо); водонагрівальні прилади (газові
й електричні колонки, котли, бойлери, радіатори водяного опалення, сушарки для рушників
тощо); індивідуальні системи очищення води, кондиціонування і вентилювання приміщень,
система «тепла підлога», індивідуальні системи супутникового телебачення, індивідуальні
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системи безпеки (відео, звукові та інші), індивідуальні установки пожежогасіння, комп'ютерні,
телефонні та інші мережі.
2.3.3. Внутрішнє оздоблення – оздоблювальні покриття (фарбування водяними сумішами,
масляне фарбування, обклеювання шпалерами, облицювання плиткою, штукатурка тощо),
настил підлог (плитка, паркет, дощані підлоги, підлоги з деревинностружкових
(деревинноволокнистих) плит, підлоги з рулонних матерiалiв тощо), вiконнi та дверні блоки,
двері, дверні замки і ручки, вимикачі, розетки, легкі міжкімнатні перегородки, вбудовані шафи
і антресолі, обладнання підвісних стель (ліпних та інших) та інші елементи.
2.3.4. Зовнішнє оздоблення – оздоблювальні покриття (фарбування водяними сумішами,
масляне фарбування, облицювання плиткою, декоративна штукатурка тощо), покрiвлi
(черепичні, дранкові, тесові, стальні, з азбестоцементних листів, мастичні, рулонні тощо) та
інші елементи.
2.4. Згідно з цими Правилами не підлягають страхуванню (якщо інше не передбачено
Договором страхування):
2.4.1. Моделі, макети, наочні приладдя, зразки, форми, прототипи тощо.
2.4.2. Унікальні та антикварні речі, слайди, фотознімки, філателістичні та інші колекції,
медалі, дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали, цінні папери, музичні інструменти.
2.4.3. Предмети релігійного культу, витвори мистецтва.
2.4.4. Деревина на лісосіках та під час сплаву.
2.4.5. Технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки, касети, дискети, магнітні
диски тощо).
2.4.6. Вибухові речовини, легкозаймисті рідини і гази.
2.4.7. Майно, що знаходиться в зоні, що перебуває під загрозою обвалу, оповзню, повіні
або іншого стихійного лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного підтвердження
наявності такої загрози, якщо таке підтвердження було зроблено до укладення Договору
страхування.
2.5. Згідно з цими Правилами не можуть бути застраховані:
2.5.1. Майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до законодавства
України.
2.5.2. Майно, що знаходиться на території страхування, але яке не належить
Страхувальнику (Вигодонабувачу) на праві власності (володіння, користування,
розпорядження) або не знаходиться у Страхувальника (Вигодонабувача) в довірчому
управлінні, в оренді, лізингу, заставі, на схові, комісії та з інших підстав, що не суперечать
законодавству України.
2.5.3. Нерухоме майно (його складові), яке належним чином не відображене у технічній
документації на майно, або яке добудоване (переоснащене) та відомості про це не були внесені
до технічної документації на майно.
2.5.4. Нерухоме майно, конструктивні елементи та/або інженерні системи якого
знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться в ньому.
2.5.5. Залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші
види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція.
2.6. Договором страхування може бути передбачено інше майно, що не підлягає
страхуванню за Договором страхування.
2.7. Питання щодо прийняття на страхування того або іншого майна вирішується
Страховиком в односторонньому порядку.
3.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

3.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін Договору страхування в розмірі, що
не перевищує дійсної вартості майна, визначеної для цілей страхування. Дійсною вартістю
майна, визначеною для цілей страхування, вважається дійсна вартість майна в місці його
перебування на дату укладання Договору страхування.
3.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, дійсна вартість майна
визначається:
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3.2.1. Для земельних ділянок – вартість земельної ділянки та пов'язаних з нею прав,
визначена оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням
сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних,
проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.
3.2.2. Для будівель, споруд, окремих приміщень - вартість будівництва за цінами і
тарифами, що діють на дату укладання Договору страхування, з урахуванням поточного зносу
та експлуатаційно-технічного стану.
3.2.3. Для об'єктів у стадії незавершеного будівництва та елементів оздоблення приміщень
– відповідно до фактично зроблених матеріальних і трудових витратах на дату укладання
Договору страхування, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для даного виду робіт і
витрачених матеріалів, з урахуванням технічного стану.
3.2.4. Для товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) - вартість придбання або виготовлення
ТМЦ, виду та якості як застраховані, за цінами і тарифами, що діють на дату укладання
Договору страхування. Не можуть бути застраховані ТМЦ, які знаходяться в обігу, в кількості
більшій, ніж середньомісячні залишки на складах, згідно з відповідними підтверджуючими
документами (довідками) за кілька попередніх періодів, які складені на підставі
бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
3.2.5. Для промислового, виробничого, торгівельного, технологічного та іншого
обладнання та устаткування, інвентарю, технологічної оснастки, предметів інтер'єру, меблів,
цифрової, комп’ютерної, електронної, побутової техніки, оргтехніки - вартість придбання за
цінами, що діють на дату укладання Договору страхування з урахуванням зносу.
3.2.6. Для об’єктів будівництва - в розмірі повної контрактної вартості зазначених в
Договорі страхування робіт, що здійснюються на зазначеному майновому об’єкті – об’єкті
будівництва, при їх завершенні, включаючи вартість матеріалів і устаткування, що
поставляються, проектування, заробітну плату, витрати з перевезення, мито та інші збори.
3.2.7. Для майна, що є засобами виробництва зазначених в Договорі страхування робіт,
включаючи будівельну техніку, механізми та устаткування будівельного майданчика та інші
будівлі та споруди, що розташовані на території здійснення зазначених в Договорі страхування
робіт або що призначені та використовуються для здійснення зазначених в Договорі
страхування робіт – в розмірі вартості таких об'єктів на дату укладання Договору страхування,
якщо інше не передбачено Договором страхування. При цьому заявлена на страхування
вартість таких засобів, як правило, не повинна бути нижче вартості відтворення цього
устаткування або вартості заміщення об'єктів того ж типу і тієї ж потужності, що і
застраховані, якщо інше не передбачено Договором страхування.
3.2.8. Для інших видів майна, страхування якого може здійснюватись згідно з умовами цих
Правил, дійсна вартість майна визначається за згодою сторін Договору страхування .
3.3. Дійсна вартість майна визначається на підставі Заяви на страхування, поданої
Страхувальником Страховику, та документів, що підтверджують дійсну вартість майна, висновку незалежної експертизи/оцінки та/або інших документів, що підтверджують дійсну
вартість майна. Страховик має право вимагати у Страхувальника документи, що
підтверджують розмір дійсної вартості майна. Дійсна вартість майна, заявлена
Страхувальником у Заяві на страхування, поданій Страхувальником Страховику при укладанні
Договору страхування, вноситься Страховиком у Договір страхування без додаткової перевірки
і перевіряється Страховиком при настанні страхового випадку як на дату укладання Договору
страхування (або на дату початку відповідного року дії Договору страхування, якщо Договір
страхування укладений на строк більше 1 (одного) року), так і на дату настання страхового
випадку.
3.4. Страхова сума встановлюється окремо по кожному застрахованому об'єкту майна або
сукупності об'єктів майна (групам, категоріям майна), зазначеним у Договорі страхування, на
підставі документів, що підтверджують розмір дійсної вартості майна, незалежної експертизи/
оцінки або за згодою сторін Договору страхування.
3.5. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому ризику, групі
страхових ризиків, Договору страхування в цілому. Договором страхування може бути
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встановлено страхові суми (ліміти відповідальності) за видами витрат, зазначеними у п. 4.4
Правил.
3.6.Договір страхування, що укладається на строк більше 1 (одного) року, може
передбачати особливі умови щодо встановлення та коригування страхової суми на наступні
періоди страхування.
3.7. Якщо
Страхувальнику
(Вигодонабувачу)
здійснена
виплата
страхового
відшкодування, то страхова сума відповідно зменшується на розмір виплаченого страхового
відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страхова сума вважається
зменшеною з дня настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
3.8.За згодою сторін Договору страхування страхова сума за Договором страхування може
бути відновлена до її початкового розміру шляхом укладання додаткового договору до
Договору страхування та сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.
3.9. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна).
Порядок встановлення та застосування франшизи визначається за згодою сторін при укладанні
Договору страхування в відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. Франшиза
може встановлюватись окремо по кожному об’єкту майна, групі об’єктів майна, Договору
страхування в цілому, страховому випадку (ризику), групі ризиків тощо.
4.
СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ.
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Страховим випадком за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, є
завдання збитків Страхувальнику (Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням
(загибеллю) або втратою застрахованого майна внаслідок дії страхових ризиків, передбачених
Договором страхування відповідно до п. 4.2 Правил.
4.2. Страховими ризиками за цими Правилами є:
4.2.1. Дія води (Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або
втрати майна внаслідок настання ризику «Дія води» передбачені в- Додатку № 1 до Правил).
4.2.2. Сторонній вплив (Умови страхування на випадок пошкодження, знищення
(загибелі) або втрати майна внаслідок настання ризику «Сторонній вплив» передбачені в
Додатку № 2 до Правил).
4.2.3. Протиправні дії третіх осіб ( Умови страхування на випадок пошкодження,
знищення (загибелі) або втрати майна внаслідок настання ризику «Протиправні дії третіх осіб»
передбачені в Додатку № 3 до Правил).
4.2.4. Розбиття шибок, вітрин і інших подібних споруджень ( Умови страхування на
випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна внаслідок настання ризику
«Розбиття шибок, вітрин і інших подібних споруджень» передбачені в Додатку № 4 до
Правил).
4.2.5. Задимлення ( Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або
втрати майна внаслідок настання ризику «Задимлення» передбачені в Додатку № 5 до Правил).
4.2.6. Непередбачуваний і раптовий зовнішній вплив на майно внаслідок виконання
будівельних, ремонтних або відновлювальних робіт (Умови страхування на випадок
пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна внаслідок настання ризику
«Непередбачуваний і раптовий зовнішній вплив на майно внаслідок виконання будівельних,
ремонтних або відновлювальних робіт» передбачені в Додатку № 6 до Правил).
4.2.7. Поломка машин та обладнання (Умови страхування на випадок пошкодження,
знищення (загибелі) або втрати майна внаслідок настання ризику «Поломка машин та
обладнання» передбачені в Додатку № 7 до Правил).
4.3. Договір може бути укладений за сукупністю або у будь-якій комбінації усіх
страхових ризиків, передбачених п. 4.2 Правил. Договір страхування за згодою сторін може
бути укладений на умовах обмеженого набору причин та обставин настання страхового
випадку, що зазначається в Договорі страхування.
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4.4. Умовами Договору страхування може бути передбачено відшкодування
Страховиком наступних витрат, пов’язаних з настанням страхового випадку:
4.4.1. Витрати на заходи із розбирання та/або переміщення будівель, споруд, обладнання на
нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення збитків.
4.4.2. Витрати на прибирання зазначеної в Договорі страхування території від уламків
(залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого Договором
страхування.
4.4.3. Інші витрати, які пов'язані з заходами щодо зменшення збитку, що виник унаслідок
страхового випадку.
Примітка: Витрати на заходи, передбачені Договором страхування відповідно до п. 4.4
Правил, відшкодовуються Страховиком, якщо Страхувальник при виконанні таких заходів
дотримувався вказівок Страховика, якщо вони були повідомлені Страхувальнику в порядку,
передбаченому Договором страхування. Витрати на заходи, передбачені Договором
страхування відповідно до п. 4.4 Правил, що були виконані для рятування майна та/або з
метою зменшення збитків відшкодовуються Страховиком навіть якщо відповідні заходи
виявилися безуспішними.
4.5. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок (якщо інше не
передбачено Договором страхування):
4.5.1. Навмисних дій Страхувальника (Вигодонабувача), їх представників або працівників,
осіб, які проживають разом зі Страхувальником - фізичною особою та/або ведуть з ним спільне
господарство, інших осіб, допущених до застрахованого майна на законних підставах,
спрямованих на настання страхового випадку.
4.5.2. Невиконання, порушення чинних норм і розпоряджень органів пожежного нагляду,
порушення правил пожежної безпеки.
4.5.3. Неприйняття заходів для попередження можливого знищення або пошкодження
застрахованого майна.
4.5.4. Дій Страхувальника (Вигодонабувача), їх працівників або представників, осіб, які
проживають разом зі Страхувальником – фізичною особою та/або ведуть з ним спільне
господарство, інших осіб, допущених до застрахованого майна на законних підставах,в стані
алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин.
4.5.5. Вчинення Страхувальником
(Вигодонабувачем), їх представниками
або
працівниками, особами, які проживають разом зі Страхувальником – фізичною особою та/або
ведуть з ним спільне господарство, іншими особами, допущеними до застрахованого майна на
законних підставах, умисного злочину.
4.5.6. Дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі Страхувальнику
(Вигодонабувачу) до настання страхового випадку, але про які не було повідомлено
Страховику.
4.5.7. Причин, що виникли та/або діяли до початку дії Договору страхування, та/або подій,
які відбулися до початку дії Договору страхування або після закінчення його дії, а також в
період дії Договору страхування, за який Страхувальником не був сплачений страховий платіж
відповідно до умов Договору страхування.
4.5.8. Самозаймання, шумування, гниття, усушки, постійного підвищення вологості
всередині приміщення, цвілі, грибка, корозії, іржавіння або інших природних процесів, що
відбуваються в застрахованому майні.
4.5.9. Постійної, регулярної або довготривалої термічної дії, впливу променів, газу, пари,
рідини.
4.5.10. Виробничих (будівельних) дефектів або помилок при проектуванні
застрахованого майна.
4.5.11. Розкрадання майна під час настання страхового випадку, не застрахованого за
ризиком втрати майна в результаті протиправних дії третіх осіб.
4.5.12. Причин, час та/або обставини яких невідомі або точно не встановлені у
документах Компетентних органів або виявлені під час інвентаризації, обліку, перевірки стану
застрахованого майна.
4.5.13. Використання майна не за прямим призначенням.
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4.5.14. Недбалості, помилок, порушення правил техніки безпеки, експлуатації та/або
зберігання застрахованого майна, інших правил та норм, встановлених щодо застрахованого
майна, Страхувальником (Вигодонабувачем), їх представниками або працівниками, особами,
які проживають разом зі Страхувальником – фізичною особою та/або ведуть з ним спільне
господарство, іншими особами, допущеними до застрахованого майна на законних підставах.
4.6. Страховик не відшкодовує (якщо інше не передбачено Договором страхування):
4.6.1. Збитки, що виникли внаслідок:
4.6.1.1. Військових, мобілізаційних, антитерористичних, бойових операцій, заходів або
дій.
4.6.1.2. Надзвичайного, особливого чи військового (воєнного) стану, оголошеного
органами влади в країні, її певній частині та/або на території дії Договору страхування.
4.6.1.3. Громадських заворушень, масових безладів, масових зібрань (мітингів), масових
заворушень, збройних конфліктів неміжнародного та міжнародного характеру, революції,
заколоту, повстання, страйку, путчу, війни або будь-якої події, викликаної збройним
конфліктом (міжнародним та/або неміжнародним), локауту, диверсії, терористичного акту або
дії наслідків терористичної діяльності.
4.6.1.4. Дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або
осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися внаслідок видання вищевказаними органами та
посадовими особами документів, які не відповідають вимогам законодавства. При цьому,
невідповідність документів законодавству встановлюється судом або в іншому передбаченому
законодавством порядку.
4.6.1.5. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного
підприємства, групового порушення громадського порядку, закликів до вчинення дій, що
загрожують громадському порядку, захоплення державних або громадських будівель чи
споруд, опору представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному
виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, самоправства.
Примітка: Збитки, що виникли внаслідок подій, передбачених п. 4.6.1 Правил є
виключеннями зі страхових випадків незалежно від того, прямо чи опосередковано вони були
завдані або викликані вказаними подіями, були такі події єдиною причиною або однією із
декількох причин чи обставин настання збитку, мали вони вплив на настання збитку одночасно
чи послідовно. Події, передбачені п. 4.6.1 Правил, підтверджуються Витягом з Єдиного реєстру
досудових розслідувань, довідкою Торгово-промислової палати, іншими документами,
виданими відповідно до законодавства.
4.6.2. Збитки, що виникли внаслідок ядерної реакції, дії іонізуючого випромінювання,
бактеріологічного, хімічного або радіоактивного забруднення.
4.6.3. Збитки, що виникли внаслідок конфіскації, примусового вилучення, реквізиції,
арешту, знищення або пошкодження застрахованого майна за розпорядженням державних
органів або внаслідок виконання Страхувальником та/або іншими особами розпоряджень
державних органів та/або органів місцевого самоврядування.
4.6.4. Вартість ремонтних робіт, які не пов’язані з усуненням пошкоджень, що викликані
страховим випадком.
4.6.5. Збитки, що за своїми ознаками не можуть бути віднесені до будь-якого зі страхових
випадків, передбачених Договором страхування.
4.6.6. Збитки, що сталися за межами місця дії Договору страхування (території
страхування), що визначене за Договором страхування.
4.6.7. Збитки, пов’язані з несправностями, некомплектністю або пошкодженнями майна, що
були виявлені при огляді майна під час укладення Договору страхування та/або протягом
строку дії Договору страхування та зафіксовані в Договорі страхування, або Акті огляду майна,
або доданих до Заяви на страхування фотографіях наявних пошкоджень, несправностей або
некомплектності майна, які були виявлені Страховиком при здійсненні фотофіксації наданого
Страхувальником майна для огляду.
4.7. На підставі цих Правил не підлягають страхуванню та не відшкодовуються непрямі
збитки, заподіяні страховим випадком (неодержані доходи внаслідок пошкодження, знищення
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(загибелі) або втрати застрахованого майна, простій, перерва у виробництві, штрафи,
банківське обслуговування, податки, суми за кредитними зобов’язаннями, інші витрати тощо),
а також моральна шкода.
4.8. Договором страхування за згодою сторін можуть бути передбачені інші виключення
або обмеження страхування, що не суперечать законодавству України.
5.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1. Договір страхування може бути укладений сторонами на строк: до одного року, на
один рік і більше одного року. Строк дії Договору страхування вказується в Договорі
страхування.
5.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
5.3. Договір страхування припиняє свою дію о 24-00 годині дня, що зазначений у
Договорі страхування як дата закінчення його дії, а також у випадках дострокового припинення
його дії відповідно до Правил.
5.4. Договором страхування можуть бути передбачені періоди страхування, протягом
яких в межах строку дії Договору страхування Страховик несе відповідальність за Договором
страхування. Договором страхування за окремими страховими ризиками можуть бути
визначені різні періоди страхування.
5.5. Місцем дії Договору страхування є територія, що вказана в Договорі страхування
(територія страхування), при цьому територією страхування нерухомого майна є його фактичне
місцезнаходження, а територією страхування рухомого майна є вказані у Договорі страхування
будівлі, споруди або ділянки, в/на яких зберігається (знаходиться) застраховане майно, якщо
інше не передбачено Договором страхування. Це застереження не розповсюджується на майно,
яке зазнало пошкоджень під час евакуації з місця настання страхового випадку з метою його
рятування. У випадку зміни фактичного місцезнаходження застрахованого майна,
Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика протягом 2 (двох) робочих днів
після зміни фактичного місцезнаходження застрахованого майна, якщо інше не передбачено
Договором страхування. При цьому зміна місця дії Договору страхування (території
страхування) здійснюється за письмовою згодою сторін Договору страхування шляхом
укладання додаткового договору до Договору страхування.
6.

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

6.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
Заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про
свій намір укласти Договір страхування. Якщо Страхувальником подається письмова Заява на
страхування, така заява є невід'ємною частиною Договору страхування.
6.2. При укладанні Договору страхування Страхувальник повинен надати Страховику
документи, що підтверджують право власності Страхувальника на майно. Якщо Страхувальник
не є власником майна, він повинен надати документи, що підтверджують право володіння,
користування або розпорядження майном.
6.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у
Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику.
6.4. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний письмово
повідомити Страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
визначення ступеня страхового ризику та укладення Договору страхування.
6.5. Страхувальник несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, наданої
ним Страховику при укладанні Договору страхування.
6.6. При укладанні Договору страхування між Страхувальником і Страховиком повинно
бути досягнуто згоди щодо наступних істотних умов:
а) перелік майна, що підлягає страхуванню;
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б) характер подій, на випадок настання яких здійснюється страхування (страхових
випадків);
в) розміри страхових сум, франшизи та порядок їх застосування;
г) строк та місце дії Договору страхування;
д) страхові тарифи, розміри страхових платежів та строки їх сплати;
е) порядок зміни і припинення дії Договору страхування;
є) порядок і умови здійснення страхового відшкодування, причини відмови у виплаті
страхового відшкодування;
ж) права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання
умов Договору страхування;
з) інші умови за згодою сторін.
6.7. Договір страхування укладається Страховиком після обов’язкового огляду майна, що
підлягає страхуванню, представником Страховика у присутності Страхувальника (його
представника), якщо інше не передбачено Договором страхування, а також перевірки
відповідності даних, повідомлених Страхувальником, та даних, отриманих при фактичному
огляді майна, даним, зазначеним в документах на майно, та умовам, передбаченим Договором
страхування.
6.8. У разі наявності пошкоджень, несправностей або некомплектності майна в Договір
страхування або в Акт огляду майна, який в разі його наявності є невід'ємною частиною
Договору страхування, вноситься відповідний запис, або до Заяви на страхування додаються
фотографії наявних пошкоджень, несправностей та/або некомплектності майна, які були
виявлені Страховиком при здійсненні фотофіксації наданого Страхувальником майна для
огляду. За відсутні, несправні та/або пошкоджені складові частини майна, виявлені при огляді
майна, Страховик відповідальності не несе.
6.9. Договір страхування укладається у письмовій формі. Недотримання письмової форми
є підставою для визнання Договору страхування недійсним. Відповідно до законодавства
України Договір страхування вважається таким, що укладений у письмовій формі, якщо його
зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах,
телеграмах, якими обмінялися сторони. Якщо сторони домовилися укласти електронний
Договір страхування у порядку, передбаченому законодавством України, він вважається таким,
що за правовими наслідками прирівнюється до Договору страхування, укладеного у письмовій
формі. Порядок укладання електронних Договорів страхування затверджується Страховиком
відповідно до Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи
та електронний документообіг», «Про електрону комерцію», «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших законодавчих і підзаконних актів
України.
6.10. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
6.11. При переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої був укладений
Договір страхування, до іншої особи, права та обов’язки за цим Договором страхування
переходять до особи, до якої перейшли права на майно, у порядку, передбаченому
законодавством України, за умови внесення відповідних змін до Договору страхування (за
винятком випадків примусового вилучення майна відповідно до законодавства України).
6.12. Страхувальник (Вигодонабувач), повинен протягом 2 (двох) робочих днів або іншого
строку, передбаченого Договором страхування, письмово повідомити Страховика про перехід
прав на застраховане майно до іншої особи.
6.13. У випадку втрати Страхувальником Договору страхування на підставі письмової
заяви йому видається дублікат. Після видачі дублікату втрачений примірник Договору
страхування вважається недійсним і виплати по ньому не проводяться.
6.14. Страховий платіж встановлюється за Договором страхування виходячи з розміру
страхової суми, строку страхування, страхового тарифу по відповідному ризику та предмету
Договору страхування.
6.15. При страхуванні на строк більше 1 (одного) року, страховий платіж за Договором
страхування визначається як сума страхових платежів за кожний рік дії Договору страхування.
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Якщо строк дії Договору страхування становить рік (декілька років) і місяць (декілька місяців),
то страховий платіж за місяць (декілька місяців) визначається як пропорційна частина
страхового платежу за рік дії Договору страхування.
6.16. Страхувальник сплачує Страховику страховий платіж в строки та у розмірі, що
передбачені Договором страхування. Страхувальник має право вносити страховий платіж
частинами, якщо інше не передбачено Договором страхування. У разі сплати страхового
платежу частинами, відповідальність Страховика за Договором страхування діє протягом
відповідних періодів дії Договору страхування (періодів страхування), за які страховий платіж
(його відповідна частина) сплачений, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.17. Страхувальник має право вносити страховий платіж як готівкою, так і шляхом
безготівкового розрахунку.
6.18. Валюта страхового платежу за Договором страхування визначається відповідно до
законодавства України.
Страхувальники-резиденти мають право вносити страхові платежі за Договором
страхування лише у національній валюті України.
Страхувальники-нерезиденти мають право вносити страхові платежі згідно з укладеними
Договорами страхування у національній валюті України або в іноземній валюті у випадках,
передбачених законодавством України.
Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
7.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Страховик має право:
7.1.1. Перевіряти стан застрахованого майна при укладанні Договору страхування та
протягом строку його дії, умови його зберігання та/або експлуатації на відповідність
інформації, зазначеній у Заяві на страхування та умовам, передбаченим Договором
страхування.
7.1.2. Перевіряти достовірність повідомленої Страхувальником інформації та наданих
документів, а також виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимог цих Правил та
умов Договору страхування.
7.1.3. Направляти запити до Компетентних органів з питань, пов’язаних з розслідуванням
причин та обставин настання подій, що можуть бути визнані страховими випадками, та
визначенням розміру заподіяних збитків, отримувати додаткові пояснення від Страхувальника
та/або осіб, що володіють інформацією щодо факту, причин та обставин настання події та
розміру збитків.
7.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні застрахованого майна, а також давати
інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника
(Вигодонабувача). Форма надання інструкцій (письмово тощо) визначається в Договорі
страхування.
7.1.5. Проводити огляд пошкодженого (знищеного) майна, як тільки про це йому стало
відомо, проводити власне розслідування для з’ясування причин та обставин настання події, що
може бути визнана страховим випадком, та розміру збитків, в тому числі шляхом залучення
відповідних спеціалістів, експертів, оцінювачів.
7.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків за Договором страхування,
включаючи обов’язки, що повинні бути виконані Страхувальником, але не були ним виконані,
при пред'явленні Вигодонабувачем вимоги про виплату страхового відшкодування.
7.1.7. При повідомленні про обставини, що спричиняють збільшення ступеня страхового
ризику, вимагати від Страхувальника внесення додаткового страхового платежу, а у випадку
відмови Страхувальника – вимагати дострокового припинення дії Договору страхування.
7.1.8. Відстрочити виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому
Правилами.
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7.1.9. Пред’явити в межах фактично сплаченої Страховиком суми страхового
відшкодування вимогу до осіб, винних у страховому випадку, з метою отримання від них
компенсації за заподіяні збитки.
7.1.10. Відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з законодавством України,
Правилами та/або умовами Договору страхування.
7.1.11. Ініціювати внесення змін до Договору страхування або припинення дії Договору
страхування відповідно до Правил і законодавства України.
7.1.12. Одержати у власність майно та/або його складові частини, відносно яких
страхове відшкодування виплачено в повному обсязі відповідно до їх вартості.
7.1.13. Вимагати від Страхувальника або Вигодонабувача повернення виплаченого
страхового відшкодування (або його відповідної частини) в строк, передбачений п. 7.4.11.
Правил, якщо стане відомою така обставина, що
повністю або частково позбавляє
Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове відшкодування відповідно до
законодавства України, Правил та/або умов Договору страхування.
7.2. Страховик зобов'язаний:
7.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами .
7.2.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
7.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в
порядку та в строк, передбачені Договором страхування. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору
страхування.
7.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування.
7.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування.
7.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
7.3. Страхувальник має право:
7.3.1. Ознайомитися з умовами Договору страхування та Правилами.
7.3.2. Призначати Вигодонабувача (-ів) для отримання страхового відшкодування, а також
замінювати його (їх) до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
7.3.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в
строк, передбачені Договором страхування.
7.3.4. Отримати відшкодування витрат, понесених при настанні страхового випадку щодо
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
7.3.5. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості
майна переукласти Договір страхування.
7.3.6. Збільшити за узгодженням зі Страховиком в період дії Договору страхування розмір
страхової суми, якщо майно було застраховано на неповну вартість або якщо дійсна вартість
застрахованого майна збільшилася протягом строку дії Договору страхування, шляхом
оформлення додаткового договору до Договору страхування зі сплатою додаткового
страхового платежу.
7.3.7. Ініціювати внесення змін до Договору страхування або припинення дії Договору
страхування відповідно до Правил і законодавства України.
7.3.8. Одержати інформацію про Страховика відповідно до законодавства України.
7.3.9. У разі втрати Договору страхування отримати дублікат на підставі письмової заяви
про видачу дублікату.
7.4. Страхувальник зобов'язаний:
7.4.1. Своєчасно і в повному розмірі вносити страхові платежі.
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7.4.2. 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 в порядку, передбаченому Договором
страхування. Інформування про будь-які зміни страхового ризику або обставин, що істотно
впливають на умови Договору страхування, повинно бути здійснене Страхувальником
письмово протягом 2 (двох) робочих днів з дати настання таких змін або обставин, якщо інший
строк не передбачений Договором страхування.
7.4.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета Договору страхування.
7.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
7.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк та у формі, що
передбачені умовами Договору страхування.
7.4.6. Виконувати всі умови Договору страхування та вимоги цих Правил.
7.4.7. Дотримуватись чинних норм і розпоряджень органів пожежного нагляду, правил
пожежної безпеки, правил техніки безпеки, експлуатації та/або зберігання застрахованого
майна, вимог заводу-виробника та/або встановленого порядку дій, попереджень та зауважень,
викладених у посібнику та/або інструкції та/або керівництві з експлуатації, сервісній книжці,
інших правил та норм, встановлених щодо застрахованого майна.
7.4.8. Вжити всіх заходів щодо забезпечення Страховику можливості скористатися правом
вимоги до особи, винної у заподіянні збитків (за наявності такої).
7.4.9. Передати у власність Страховика майно та/або його складові частини, відносно яких
страхове відшкодування виплачено в повному обсязі відповідно до їх вартості. Обов’язок
Страхувальника, передбачений цим пунктом Правил, розповсюджується також на
Вигодонабувача та власника майна, якщо Страхувальник не є власником майна.
7.4.10. У випадку втрати майна оформити документ, що засвідчує відмову від права
власності на майно на користь Страховика, справжність підпису Страхувальника на якому
засвідчується нотаріально (абандон). Обов’язок Страхувальника, передбачений цим пунктом
Правил, розповсюджується також на Вигодонабувача та власника майна, якщо Страхувальник
не є власником майна.
7.4.11. Повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну
частину) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги Страховика (якщо
інший строк не передбачений Договором страхування), якщо стане відомою така обставина, що
повністю або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове
відшкодування відповідно до законодавства України, Правил та/або умов Договору
страхування.
7.5. Всі повідомлення, передбачені Правилами та Договором страхування, здійснюються
сторонами в письмовій формі або іншим способом, передбаченим Договором страхування, що
дозволяє зафіксувати або підтвердити факт одержання повідомлення.
7.6. Вжиття Страховиком заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасної виплати страхового відшкодування, передбачених п. 7.2.2 Правил, не є визнанням
Страховиком події страховим випадком та не зобов’язує Страховика прийняти рішення про
виплату страхового відшкодування.
7.7. Договором страхування за згодою сторін можуть бути передбачені інші права та
обов’язки сторін, що не суперечать законодавству України.
7.8. За згодою сторін та не в супереч законодавству України Договором страхування
можуть бути передбачені права та обов'язки Вигодонабувача.
8.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

8.1. У разі настання події, що за умовами Договору страхування може бути визнана
страховим випадком, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний:
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8.1.1. Не пізніше 1 (однієї) години з моменту настання події або іншого строку,
передбаченого Договором страхування, повідомити про подію органи Національної поліції
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інші Компетентні органи, до
компетенції яких входить реєстрація та/або ліквідація наслідків подій, передбачених розділом 4
Правил та розслідування причин їх виникнення.
8.1.2. Протягом 1 (одного) робочого дня з моменту настання події або іншого строку,
передбаченого Договором страхування, у будь-який спосіб повідомити Страховика та протягом
2 (двох) робочих днів з моменту настання події підтвердити повідомлення шляхом подачі
письмового Повідомлення про настання події, що може бути визнана страховим випадком,
встановленої Страховиком форми. Так само, як на Страхувальнику, обов’язок повідомлення
про настання події, що може бути визнана страховим випадком, лежить і на Вигодонабувачеві.
Якщо з поважних причин (що мають бути підтверджені документально) Страхувальник
(Вигодонабувач) не мав можливості подати письмове Повідомлення про настання події, що
може бути визнана страховим випадком у вказаний строк, цей строк може бути збільшений за
згодою Страховика. Договором страхування може бути передбачений інший строк, протягом
якого Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний повідомити Страховику про настання
події, що може бути визнана страховим випадком.
8.1.3. Вжити заходів щодо зменшення збитків та рятування застрахованого майна, усунення
причин події, що може бути визнана страховим випадком, забезпечити охорону пошкодженого
майна, виконати всі інструкції, отримані від Компетентних органів та Страховика, якщо такі
інструкції були надані Страхувальнику Страховиком в порядку, передбаченому Договором
страхування.
8.1.4. При здійсненні заходів згідно з п.8.1.3. Правил, забезпечити збереження стану
предметів, які можуть служити речовими доказами тих або інших причин настання події, що
може бути визнана страховим випадком.
8.1.5. Письмово узгодити зі Страховиком строк початку проведення відновлювальних або
інших робіт, які пов’язані зі змінами фактичного стану пошкодженого майна на місці події, яка
може бути визнана страховим випадком, та без письмового дозволу Страховика, який
надається після складання Акту огляду майна, не проводити ніяких робіт щодо відновлення та
зміни стану майна.
8.1.6. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду місця події та
пошкодженого (знищеного) майна для з'ясування причин та обставин настання події та розміру
збитків, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях,
створюваних для встановлення причин та обставин настання події і визначення розміру
збитків.
8.1.7. Надати Страховику всі необхідні документи, передбачені розділом 9 Правил.
8.1.8. Письмово повідомити Страховика про всі випадки одержання компенсації
заподіяного збитку повністю або частково, повернення, відновлення або заміщення третіми
особами пошкодженого, знищеного або втраченого майна, застрахованого за Договором
страхування, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання вказаних подій, якщо інший
строк не передбачений Договором страхування.
8.1.9. Надати Страховику всі документи, необхідні Страховику для пред’явлення вимог до
осіб, винних у настанні страхового випадку, з метою отримання від них компенсації за
заподіяні збитки, сприяти в отриманні Страховиком таких документів.
8.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші обов’язки Страхувальника при
настанні події, що може бути визнана страховим випадком, що не суперечать законодавству
України.
8.3. Обов’язки Страхувальника, вказані в п. 7.4, 8.1, 8.2 Правил, за виключенням п. 7.4.1
Правил, в однаковій мірі розповсюджуються на власника майна, якщо Страхувальник не є
власником майна. Порушення власником майна цих вимог тягне за собою ті ж наслідки, що і
невиконання їх Страхувальником.
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9.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

9.1. Для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру збитків
Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з
моменту настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, надати Страховику наступні документи:
9.1.1. Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування за
формою, встановленою Страховиком.
9.1.2. Перелік пошкодженого, знищеного або втраченого майна - додається до заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування.
9.1.3. Договір страхування.
9.1.4. Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача)
до застрахованого майна (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір
оренди, договір лізингу, інші документи, що підтверджують право володіння, користуватися
та/або розпорядження застрахованим майном).
9.1.5. Документи, що засвідчують особу одержувача страхового відшкодування та
підтверджують правонаступництво (або право на спадкування) особи, що звернулася за
виплатою страхового відшкодування.
9.1.6. Документи, видані Компетентними органами, які підтверджують факт, причини та
обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком.
9.1.7. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або інші документи Компетентних
органів, передбачені Договором страхування, що підтверджують факт наявності протиправних
дій третіх осіб.
9.1.8. Документи бухгалтерського обліку Страхувальника та інші документи, що
підтверджують розмір збитків.
9.1.9. Документи, що підтверджують розмір витрат на запобігання або зменшення збитків
та/або інші витрати, передбачені п. 4.4 Правил (якщо відшкодування таких витрат передбачено
Договором страхування).
9.1.10. За наявності особи (осіб), винної (-их) в заподіянні Страхувальнику
(Вигодонабувачу) збитків: документи, що підтверджують відшкодування збитків (частини
збитків) винною особою (у випадку відшкодування збитків винною особою) або документи, що
підтверджують відмову або неможливість повністю або частково відшкодувати збитки
(частину збитків) винною особою (у випадку, якщо збитки винною особою не відшкодовано).
9.1.11. У випадку втрати майна - документ, що засвідчує відмову від права власності на
майно на користь Страховика, справжність підпису Страхувальника (Вигодонабувача,
власника майна) на якому засвідчується нотаріально (абандон).
9.1.12. Інші документи або відомості (за вимогою Страховика), які необхідні для
з’ясування причин та/або обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком,
та визначення розміру збитків.
9.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші документи, що мають бути
надані Страховику для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру
завданих збитків.
9.3. Документи, зазначені у п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.11 Правил, надаються Страховику у формі
оригіналів, інші документи, передбачені розділом 9 Правил, можуть надаватися Страховику у
формі оригіналів, нотаріально засвідчених копій, копій, засвідчених Компетентними органами,
що їх видали, або копій, засвідчених Страхувальником (Вигодонабувачем), за умови надання
Страховику можливості звіряння таких копій з оригіналами документів.
9.4. Ненадання та/або несвоєчасне надання Страхувальником документів, передбачених
розділом 9 Правил, вважається простроченням Страхувальника (кредитора) згідно зі ст. 613
Цивільного кодексу України.
9.5. Прострочення Страховика не настає, якщо зобов’язання не може бути виконане
Страховиком внаслідок прострочення Страхувальника (кредитора).
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10.

ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

10.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування
на підставі Заяви на виплату страхового відшкодування Страхувальника (його
правонаступника або Вигодонабувача) та Страхового акту.
10.2. Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику (Вигодонабувачу) тільки після
того, як повністю будуть встановлені всі причини та обставини настання страхового випадку та
визначений розмір збитків. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов`язаний надати Страховику
усі необхідні документи, що підтверджують факт настання, причини та обставини страхового
випадку та розмір збитків, перелік яких наведено в розділі 9 Правил. Ненадання таких
документів дає Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування як в цілому,
так і в частині збитку, що не підтверджена такими документами.
10.3. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою шляхом
проведення незалежної експертизи/оцінки, якщо інше не передбачено Договором страхування,
та складання Кошторису збитків. Кожна зі сторін має право на проведення незалежної
експертизи або оцінки. Незалежна експертиза/оцінка проводиться за рахунок сторони, яка
вимагала її проведення.
10.4. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у
виплаті страхового відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів від дня отримання
письмової Заяви на виплату страхового відшкодування та інших документів згідно з розділом 9
Правил. Вказаний строк може збільшуватися відповідно до п. 10.17 Правил. Рішення про
виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування
оформлюється Страховим актом.
10.5. Якщо подію визнано страховим випадком, страхове відшкодування виплачується
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування.
10.6. За згодою сторін страхове відшкодування може бути виплачене Страхувальнику
(Вигодонабувачу) або перераховане на рахунок, вказаний Страхувальником (Вигодонабувачем)
в Заяві на виплату страхового відшкодування, згідно з належним чином оформленими
документами, наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними, ремонтними тощо),
про витрати на відновлення майна, пошкодженого внаслідок страхового випадку (нарядзамовлення, рахунок, акт виконаних робіт тощо). Вказані документи повинні містити повний
перелік робіт, їх вартість, а також вартість складових частин та матеріалів, використаних під
час ремонту (відбудовних робіт).
10.7. Розмір страхового відшкодування дорівнює розміру заподіяних Страхувальнику
(Вигодонабувачу) збитків, визначених згідно з п.10.8 Правил, з урахуванням встановленої
Договором страхування франшизи та за вирахуванням сум, отриманих Страхувальником
(Вигодонабувачем) у відшкодування збитків від інших осіб, але не більше страхової суми (з
урахуванням коригування на наступні періоди страхування).
10.8. Якщо інше не передбачено Договором страхування, збитки визначаються:
10.8.1. При знищенні (загибелі) майна - у розмірі дійсної вартості майна на дату
настання страхового випадку , за вирахуванням вартості наявних залишків, придатних для
подальшого використання. Знищення (загибель) майна означає повне або часткове знищення
майна, при якому витрати на відновлення дорівнюють дійсній вартості майна або її
перевищують;
10.8.2. При пошкодженні (частковій руйнації) майна - у розмірі відбудовних витрат.
10.8.3. При втраті майна - у розмірі дійсної вартості майна на дату настання страхового
випадку.
10.9. Відбудовні витрати містять у собі:
10.9.1. Витрати на матеріали та запасні частини для ремонту (з урахуванням
експлуатаційного зносу на дату настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування), необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, у якому
воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;
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10.9.2. Витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для відновлення застрахованого
майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.
10.10.
До відбудовних витрат не належать:
10.10.1. Витрати, пов’язані зі змінами або поліпшенням застрахованого майна;
10.10.2. Витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням
майна;
10.10.3. Інші витрати, зроблені понад необхідні витрати.
10.11.
У будь-якому випадку страхове відшкодування не може перевищувати розміру
прямого збитку, завданого Страхувальнику в результаті настання страхового випадку.
10.12.
У разі, коли страхова сума становить певну частку дійсної вартості
застрахованого майна на дату настання страхового випадку (або, якщо це передбачено
Договором страхування, - дійсної вартості майна на дату укладання Договору страхування або
на дату початку відповідного року дії Договору страхування, якщо Договір страхування
укладений на строк більше 1 (одного) року):
10.12.1. Страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по
страховому випадку збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування (пропорційна
система відповідальності);
10.12.2. Договором страхування може бути передбачено відшкодування збитків у
повному обсязі (без урахування п.10.12.1 Правил), але не більше страхової суми (система
відповідальності по першому ризику).
10.13.
Витрати з метою запобігання та/або зменшення збитків та/або інші витрати,
передбачені п. 4.4 Правил, відшкодовуються в порядку та у розмірі, що передбачені Договором
страхування.
10.14.
Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані повернути Страховику отримане
страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо стане відомою така обставина, що
повністю або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове
відшкодування відповідно до законодавства України, Правил та/або умов Договору
страхування.
10.15.
Якщо на дату настання страхового випадку майно було застраховане у кількох
страховиків, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може
перевищувати розміру заподіяного збитку. При цьому кожний страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.
10.16.
Якщо страховий платіж сплачується Страхувальником з розстроченням
(частинами), Страховик утримує несплачену частину страхового платежу із суми страхового
відшкодування, якщо інше передбачено Договором страхування.
10.17.
Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування, якщо:
10.17.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог на одержання страхового
відшкодування або кваліфікації події «страховий випадок» або «не страховий випадок» - до
отримання роз’яснень Компетентних органів, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дня
одержання Заяви на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів,
передбачених Договором страхування.
10.17.2. Розмір збитку протягом встановленого в Договорі страхування строку визначити
неможливо – до отримання Страховиком документів, необхідних для визначення розміру
збитку, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дня одержання Заяви на виплату страхового
відшкодування та всіх необхідних документів, передбачених Договором страхування.
10.17.3. Відповідними органами внутрішніх справ відносно Страхувальника (його
представника) або за фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань і ведеться розслідування обставин, що призвели до збитків, або будь-яких
неправомірних дій сторін при укладанні Договору страхування - не більше, ніж на строки,
передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України для досудового і судового
закінчення розслідування і розгляду кримінального провадження.
10.17.4. Страхувальник надав документи, які необхідні для прийняття рішення про
виплату страхового відшкодування, оформлені з порушенням діючих норм (відсутні номер,
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печатка або дата, наявність виправлень) або якщо такі документи містять недостовірну
інформацію щодо часу, причин, обставин настання події та розміру збитків - до усунення таких
порушень, але не більше, ніж на 3 (три) місяці з дня одержання Заяви на виплату страхового
відшкодування та всіх необхідних документів, передбачених Договором страхування.
10.17.5. В інших випадках, передбачених Договором страхування, - не більше, ніж на
3 (три) місяці з дня одержання Заяви на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних
документів, передбачених Договором страхування.
10.18.
Якщо в період відстрочення прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування виявиться інша підстава для
відстрочення прийняття рішення з переліку, передбаченого п. 10.17 Правил, Страховик має
право застосувати таку підставу та загальний строк відстрочення прийняття рішення
продовжується на відповідні строки, передбачені п. 10.17 Правил.
10.19.
Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена Договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
10.20.
Після виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на суму
виплаченого страхового відшкодування та наступні виплати страхового відшкодування
здійснюються з урахуванням зменшення страхової суми, якщо інше не передбачено Договором
страхування. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового випадку, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
10.21.
Після виплати страхового відшкодування у випадку знищення (загибелі) або
втрати майна, дія Договору страхування припиняється з моменту виплати. При цьому,
перерахунок та повернення частини сплачених страхових платежів за період дії Договору
страхування, що залишився до його закінчення, не здійснюється.
10.22.
Обов’язковою умовою для виплати страхового відшкодування у випадку втрати
майна з причин настання страхових випадків, передбачених Договором страхування згідно з
цими Правилами, є вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем, власником майна)
нотаріально посвідченої відмови від права власності на майно (оформлення абандону) та
надання її Страховику у строк, передбачений цими Правилами.
10.23.
Якщо втрачене майно було знайдено до виплати страхового відшкодування, то
воно залишається у власності Страхувальника (Вигодонабувача, власника майна). При цьому,
якщо майно було знайдено у пошкодженому стані, розрахунок страхового відшкодування
здійснюється у зв’язку з пошкодженням майна. Строк прийняття рішення про виплату
страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування відраховується в
такому випадку від дати знаходження майна та надання Страховику усіх необхідних
документів для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру збитків у
зв’язку з пошкодженням майна.
10.24.
Якщо втрачене майно було знайдено після виплати страхового відшкодування, то
сторони за взаємною згодою можуть скасувати раніше вчинену Страхувальником
(Вигодонабувачем, власником майна) нотаріально посвідчену відмову від права власності на
майно, передбачену п.10.22 Правил. При цьому, в разі залишення знайденого майна у
Страхувальника (Вигодонабувача, власника майна), Страховик здійснює перерахунок
страхового відшкодування, якщо майно було знайдено у пошкодженому стані. Страхувальник
(Вигодонабувач, власник майна) зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів повернути
Страховику різницю між раніше виплаченим страховим відшкодуванням та страховим
відшкодуванням згідно з новим розрахунком Страховика у зв’язку з пошкодженням майна.
10.25.
Якщо Страхувальник одержав відшкодування збитків від особи, винної в
заподіянні цих збитків, він зобов`язаний протягом 10 (десяти) робочих днів (якщо інший строк
не передбачений Договором страхування) повернути Страховику одержане страхове
відшкодування (якщо відшкодування здійснене), або протягом 2 (двох) робочих днів (якщо
інший строк не передбачений Договором страхування) письмово повідомити про цей факт
Страховику для врахування при здійсненні відшкодування.
10.26.
У разі порушення Страхувальником строків повернення суми виплаченого
страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний сплатити пеню у розмірі,
передбаченому Договором страхування, а також суму боргу з урахуванням встановленого
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індексу інфляції за весь час прострочення та 3 (три) проценти річних від простроченої суми,
якщо інший розмір процентів не встановлений Договором страхування або законом.
10.27.
Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах
виплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи,
відповідальної за заподіяні збитки.
11.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

11.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
11.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, 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
страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
11.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
Договору страхування або про факт настання страхового випадку або про причини та/або
обставини страхового випадку.
11.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Вигодонабувачем) про настання
страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
11.1.5. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків
від особи, винної у їх заподіянні.
11.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
11.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови
у виплаті страхового відшкодування, зокрема, але не виключно:
11.2.1. Страхувальник (Вигодонабувач) не виконав обов’язків, передбачених умовами
цих Правил та/або Договору страхування.
11.2.2.
Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про ступінь
страхового ризику.
11.2.3. Страхувальник навмисно не вжив заходів, щоб зменшити збитки.
11.2.4. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи,
винної у заподіянні збитків, що відшкодовуються Страховиком за умовами Договору
страхування, або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника
(Вигодонабувача).
11.2.5. Страхувальник не вжив протягом строку, передбаченого Договором страхування,
заходів, погоджених зі Страховиком відповідно до умов Договору страхування, спрямованих
на запобігання виникнення збитків і зниження ступеня страхового ризику.
11.2.6. Страхувальник (Вигодонабувач) не надав або несвоєчасно надав Страховику
необхідні документи для підтвердження настання страхового випадку та розміру збитків,
передбачені Договором страхування, та/або інформацію про подію, у тому числі документи, що
підтверджують факт наявності та кількість застрахованого майна на дату настання страхового
випадку в місці, передбаченому Договором страхування як місце дії Договору страхування
(територія страхування).
11.2.7. Страхувальник (Вигодонабувач) перешкоджав Страховику або його
представникам у визначенні обставин виникнення, характеру та розміру збитків.
11.2.8. Страхувальник письмово не повідомив Страховику про зміну ступеня страхового
ризику (в тому числі про випадки, передбачені розділом 15 Правил) в строк, передбачений
Договором страхування.
11.2.9. Страхувальник не виконав рекомендацій, наданих Страховиком або відмовився
внести зміни до Договору страхування, ініційовані Страховиком та пов'язані зі зміною ступеня
страхового ризику.
21

11.2.10. Страхувальник залишив застраховане приміщення або іншу територію
страхування та/або приміщення або іншу територію страхування, в якому (на якій) знаходилося
застраховане майно, без охорони та/або не забезпечив дотримання пожежної безпеки, якщо
умови щодо охорони та/або забезпечення пожежної безпеки в такому приміщенні або на
території страхування (у тому числі, але не виключно, пожежна або охоронна сигналізації),
передбачені Договором страхування, не діяли, були зіпсовані або не були увімкнені.
11.2.11. Страхувальник навмисно ввів Страховика або його представників в оману при
визначенні причин, обставин або розміру збитків.
11.2.12. Інші підстави, передбачені Договором страхування, які не суперечать
законодавству України.
11.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається страховиком у
строк, передбачений п. 10.4 Правил, та повідомляється Страхувальнику (Вигодонабувачу)
письмово з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття
такого рішення.
11.4. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку.
12.

УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
12.1.1. Закінчення строку дії.
12.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі.
12.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
страхування строки.
12.1.4.
Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України "Про страхування".
12.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
12.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
12.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.
12.2. 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 пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
12.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 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.
12.4. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
12.5. Якщо Договір страхування укладений на строк більше 1 (одного) року, у разі
дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика або у разі
дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страхувальника, якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, Страховик
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повертає Страхувальнику повністю сплачені страхові платежі за відповідний рік дії Договору,
який не закінчився. Страхові платежі за попередні роки дії Договору, які закінчилися, не
повертаються.
12.6. При взаємних розрахунках сторін у разі дострокового припинення Договору
страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі були
сплачені в безготівковій формі.
12.7. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання, у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
12.8. В разі визнання Договору страхування недійсним кожна з сторін зобов`язана
повернути іншій стороні все отримане по цьому Договору страхування, якщо інші наслідки
недійсності Договору страхування не передбачені законодавством України.
12.9. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
12.10.
Всі зміни та доповнення до Договору страхування приймаються за згодою сторін
у письмовій формі шляхом укладення додаткових договорів до Договору страхування, що є
його невід’ємною частиною.
13.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори за Договорами страхування, укладеними відповідно до Правил, вирішуються
шляхом переговорів.
13.2. При неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, справа
розглядається у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
14.

СТРАХОВІ ТАРИФИ

14.1. Базові страхові тарифи визначені в Додатку № 8 до Правил.
14.2. При укладенні Договору страхування конкретний розмір страхового тарифу
визначається за згодою сторін на підставі базових страхових тарифів з урахуванням факторів,
які можуть впливати на ступінь ризику настання страхових випадків.
15.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

15.1. Страховик може зменшити розмір страхового тарифу за Договором страхування,
якщо Страхувальником будуть вжиті заходи щодо зменшення ступеня страхового ризику
(наприклад, Страхувальник встановить додаткову охоронну та/або пожежну сигналізацію чи
буде слідувати рекомендаціям Страховика щодо проведення профілактичних заходів тощо).
15.2. Страхувальник зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, письмово повідомляти Страховику про будь-які зміни
ступеня страхового ризику, зокрема але не виключно, про зміну будь-якої інформації,
зазначеної в Договорі страхування (в тому числі – Заяві на страхування, якщо така була
оформлена письмово). Після отримання від Страхувальника повідомлення про зміну ступеня
страхового ризику Страховик має право надавати Страхувальнику рекомендації щодо
зменшення ступеня страхового ризику або ініціювати внесення змін до Договору страхування
та вимагати внесення додаткового страхового платежу. Якщо Страхувальник у встановлений
строк не повідомив про зміну ступеня страхового ризику, або не виконав наданих Страховиком
рекомендацій, або відмовився внести зміни до Договору страхування, ініційовані Страховиком
у зв'язку зі зміною ступеня страхового ризику, та сплатити додатковий страховий платіж на
вимогу Страховика, то при настанні події, передбаченої розділом 4 Правил, Страховик має
право відмовити у виплаті страхового відшкодування. Договором страхування може бути
передбачений інший порядок взаємодії сторін при зміні ступеня страхового ризику, що не
суперечить законодавству України.
15.3. Підвищенням ступеню страхового ризику вважається:
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- зміна систем охорони та/або захисних заходів, що діяли у застрахованому приміщенні (на
території страхування) або у приміщенні (на території страхування), в якому (на якій)
знаходиться застраховане майно, порівняно зі станом на дату укладання Договору страхування;
- ремонт, реконструкція або переобладнання систем пожежної та/або охоронної
сигналізації;
- передача майна в оренду або заставу;
- передача прав на майно іншій особі;
- зміна власника майна;
- істотна зміна характеру виробництва;
- зміна характеру експлуатації застрахованого майна або приміщення (території
страхування), в якому знаходиться застраховане майно, а також майна, що знаходиться
безпосередньо поруч з застрахованим майном;
- знесення, перебудова застрахованого приміщення або приміщення, в якому знаходиться
застраховане майно, а також приміщення, що знаходиться безпосередньо поруч з
застрахованим майном;
- пошкодження або знищення майна, незалежно від того, підлягають збитки
відшкодуванню чи не підлягають;
- зміна місця зберігання майна та/або умов зберігання майна;
- ремонт, реконструкція або переобладнання застрахованих будівель, споруд та приміщень,
а також будівель, споруд та приміщень, в яких знаходиться застраховане майно;
- ремонт, реконструкція або переобладнання будівель,
споруд та приміщень, що
безпосередньо прилягають до застрахованих будівель, споруд та приміщень, або до будівель,
споруд та приміщень, в яких знаходиться застраховане майно;
- встановлення на застрахованих будівлях (спорудах), а також будівлях (спорудах), в яких
знаходиться застраховане приміщення та (або) інше застраховане майно, будівельних
риштувань або зовнішніх підйомників;
- невжиття протягом 24 годин заходів щодо заміни замків від застрахованих будівель,
споруд та приміщень, або будівель, споруд та приміщень, у яких знаходиться застраховане
майно, на рівноцінні, у випадку, якщо ключі до таких замків були втрачені;
- звільнення на строк понад 30 (тридцять) календарних днів застрахованих будівель, споруд
та приміщень або будівель, споруд та приміщень, у яких знаходиться застраховане майно, або
приміщень, що безпосередньо (зверху, знизу або збоку) прилягають до застрахованих
приміщень або приміщень, у яких знаходиться застраховане майно;
- припинення господарської діяльності Страхувальника у застрахованій будівлі, споруді або
приміщенні або будівлі, споруді або приміщенні, у яких знаходиться застраховане майно, на
строк понад 30 (тридцять) календарних днів;
- наявність подвійного страхування;
- інші зміни, що впливають на ступінь страхового ризику, передбачені Договором
страхування.
15.4. Питання, не врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством
України.
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Додаток № 1
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Дія води»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна
внаслідок:
впливу води, гарячої або холодної, що вилилася поза призначенням з внутрішньої
водопровідної системи будівлі або її частин (у тому числі з кранів) внаслідок аварії,
непередбаченої поломки або виходу з ладу внутрішньої водопровідної системи будівлі або її
частин;
впливу стічних каналізаційних вод, що розлилися внаслідок аварії, непередбаченої
поломки або виходу з ладу внутрішньої каналізаційної системи будівлі або її частин;
впливу води або іншої рідини, що вилилася внаслідок аварії, непередбаченої поломки
або виходу з ладу опалювальної системи будівлі або її частин, а також раптового і не
викликаного необхідністю включення таких систем;
впливу води або іншої рідини, що витекла з систем пожежогасіння (спринклерних
систем), що знаходяться всередині будівлі, у зв’язку з аварією, непередбаченою поломкою або
виходом з ладу, а також у зв’язку з раптовим і не викликаним нагальною необхідністю
включенням таких систем;
впливу води або іншої рідини, що вилилася з акваріуму, інших резервуарів з водою
або іншою рідиною;
впливу води, що вилилася з пральної або посудомийної машини, а також з
ортопедичних матраців з водою.
1.1. Збитки від впливу води або іншої рідини, передбачені у цих Умовах страхування,
відшкодовуються навіть якщо події, що спричинили такі збитки, виникли в приміщенні, яке не
є застрахованим, але стали причиною пошкодження, знищення (загибелі) або втрати
застрахованого майна.
1.2. Страховик відшкодовує збитки, завдані внаслідок впливу води або іншої рідини, що
витекла з систем пожежогасіння (спринклерних систем) за умови, що система пожежогасіння
була виготовлена та встановлена підприємством, що має офіційний дозвіл на їх виготовлення,
продаж та монтаж, а також регулярно перевіряється спеціалізованими установами технічного
контролю, що підтверджується відповідними документами.
2.
Майно може бути застраховане на умовах обмеженого набору причин та обставин
настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування. Перелік причин
та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування
зазначається в Договорі страхування.
3.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування, Договором
страхування може бути додатково передбачено відшкодування:
3.1. Збитків від пошкодження майна гарячим або конденсованим паром внаслідок аварії
або поломки систем, зазначених у п.1 цих Умов страхування.
3.2. Збитків (враховуючи допоміжні роботи з відтавання) внаслідок раптового замерзання
систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення, систем пожежогасіння
(спринклерних систем).
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3.3. Збитків (враховуючи допоміжні роботи з відтавання) внаслідок замерзання басейнів,
санвузлів, водопровідних кранів, опалювальних батарей, котлів, парових котлів, бойлерних
установок водяного та парового опалення тощо.
При цьому, при необхідності заміни ділянки труби, по кожному страховому випадку
відшкодовуються витрати, що не перевищують вартості заміни двох погонних метрів
пошкодженої ділянки труби, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Не підлягають відшкодуванню видатки на ремонт чи заміну, а також розмороження
трубопроводів або їхніх частин, систем гарячого та холодного водопостачання, каналізаційних,
опалювальних систем чи систем пожежогасіння, що знаходяться поза застрахованими
будівлями та приміщеннями.
4.
Не відшкодовуються збитки від раптового включення протипожежних
(спринклерних) систем, що стало наслідком нижчезазначених подій:
4.1. Високої температури, що виникла при пожежі.
4.2. Ремонту або реконструкції застрахованих будівель, споруд та приміщень.
4.3. Монтажу, демонтажу, ремонту або зміни конструкції самих спринклерних систем.
4.4. Будівельних дефектів або дефектів самих спринклерних систем, про які було відомо
або повинно бути відомо Страхувальнику до настання збитку.
4.5. Помилок в обслуговуванні, несвоєчасного та/або неповного технічного
обслуговування.
5.
Якщо Договором страхування не передбачено інше, при страхуванні на умовах цих
Умовах страхування Страховиком не відшкодовуються:
5.1. Збитки, завдані внаслідок пошкодження застрахованого майна водою або іншою
рідиною, якщо вони сталися не в результаті зазначених в п.1 цих Умов страхування причин
(наприклад, при пошкодженні дощовою чи талою водою, прибиранні або чистці приміщень,
повені, затопленні або внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод).
5.2. Збитки, завдані внаслідок витікання води або іншої рідини в результаті застосування
фізичної сили людини (наприклад, перекидання резервуарів з водою тощо).
5.3. Збитки, завдані внаслідок ремонту або заміни, а також розморожування
трубопроводів або інших частин систем водопостачання, опалення, каналізації та/або
установок пожежогасіння.
5.4. Збитки, завдані внаслідок заправки водою або іншими рідинами опалювальних та
інших систем, а також введення в експлуатацію таких систем.
5.5. Збитки, завдані внаслідок пошкодження з'єднаних з трубопроводами систем,
зазначених в п.1 цих Умов страхування, апаратів і приладів, таких як крани, вентилі, баки,
ванни, радіатори, опалювальні котли, бойлери тощо.
5.6. Збитки, завдані внаслідок природного зносу, корозії або іржавіння систем, зазначених
в п.1 цих Умов страхування.
5.7. Збитки, завдані товарам на складі, якщо вони зберігаються в підвальних або інших
заглиблених приміщеннях на відстані менше 30 см від поверхні підлоги.
6.
При страхуванні на умовах, зазначених у цих Умовах страхування, додатково до
обов’язків, передбачених Правилами, Страхувальник зобов'язаний:
6.1. Забезпечити експлуатацію водопостачальної, каналізаційних, опалювальної та
протипожежної систем в застрахованих будівлях, спорудах та приміщеннях відповідно до
вимог, встановлених законодавством України, їх своєчасне технічне обслуговування та ремонт;
6.2. Відключити і забезпечити вивільнення від води, пари та інших рідин
водопостачальну, каналізаційну, опалювальну та протипожежну системи при звільненні
застрахованих будівель, споруд та приміщень для капітального ремонту або для інших цілей на
строк понад 30 (тридцять) днів, якщо інше не передбачено Договором страхування.
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7.
У разі невиконання Страхувальником обов'язків, зазначених в п. 6 цих Умов
страхування, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо інше
не передбачено Договором страхування.
8.
У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 2
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Сторонній вплив»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил, на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна в
результаті стороннього впливу, що став наслідком:
ударної хвилі надзвукових літаків;
наїзду на застраховане майно транспортних засобів або зіткнення застрахованого
майна з транспортним засобом;
мимовільного падіння будь-яких предметів, що знаходяться за межами
застрахованого приміщення або приміщення, в якому знаходиться застраховане майно (дерев,
гілок, плодів з дерев, радіо, телевізійних та супутникових антен або їх частин тощо);
механічних пошкоджень від напору води та інших рідин;
випадкового потрапляння застрахованого майна в місце, звідки його неможливо
дістати;
інших подій, передбачених Договором страхування.
1.1. Збитком внаслідок «ударної хвилі надзвукових літаків», відповідно до цих Умов
страхування, вважається пошкодження, знищення (загибель) або втрата застрахованого майна в
результаті безпосереднього впливу такої хвилі.
1.2. Збитком внаслідок «наїзду транспортних засобів або зіткнення застрахованого майна
з транспортним засобом», відповідно до цих Умов страхування, вважається пошкодження,
знищення (загибель) або втрата застрахованого майна в результаті його безпосереднього
контакту з будь-якими видами транспорту.
2.
Майно може бути застраховане на умовах обмеженого набору причин та обставин
настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування. Перелік причин
та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування
зазначається в Договорі страхування.
3.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування Страховик не
відшкодовує:
3.1. Збитки, завдані ударами і зіткненнями, причиною яких стали транспортні засоби або
літальні апарати, що належать Страхувальнику (Вигодонабувачу), їх працівникам або
представникам, особам, які проживають разом зі Страхувальником – фізичною особою та/або
ведуть з ним спільне господарство, іншим особам, допущеним до застрахованого майна на
законних підставах, а також які знаходяться у зазначених осіб у тимчасовому користуванні.
3.2. Збитки, завдані в результаті стихійних явищ.
3.3. Збитки, завдані в результаті пожежі, вибуху, удару блискавки, падіння пілотованих
літальних об’єктів, їх частин, вантажу та багажу, що ними перевозяться (предметів із них), а
також розливання палива.
3.4. Збитки, завдані в результаті розмокаючого (роз'їдаючого) впливу води та/або інших
рідин.
3.5. Збитки, завдані в результаті проведення підривних робіт, виїмки ґрунту з котлованів
або кар'єрів, засипання порожнин або проведення земленасипних робіт, усадки, провалу,
обвалу або зсуву ґрунту або з цієї причини, навіть якщо безпосередню або віддалену причину
цих явищ і було включено до страхового покриття за Договором страхування.
3.6. Збитки, завдані в результаті протиправних дій третіх осіб.
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3.7. Збитки, завдані товарам, що зберігаються під відкритим небом, навіть якщо вони
захищені м'якими матеріалами або конструкціями з малим ступенем твердості (парусиною,
плівкою, надувною конструкцією), або містяться усередині відкритих споруд.
3.8. Збитки, завдані застрахованому майну внаслідок зміни температури, перебоїв у
подачі електроенергії, тепла або кондиціонованого повітря, навіть якщо вони відбулися
внаслідок страхового випадку, передбаченого Договором страхування.
3.9. Збитки, завдані внаслідок грубої необережності Страхувальника (Вигодонабувача), їх
представників або працівників, осіб, які проживають разом зі Страхувальником – фізичною
особою та/або ведуть з ним спільне господарство, інших осіб, допущених до застрахованого
майна на законних підставах, та/або невиконання вказаними особами всіх офіційних та
законних вимог з експлуатації застрахованого майна (правил техніки безпеки, керівництва
користувача, інструкції з експлуатації тощо).
4.
У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 3
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Протиправні дії третіх осіб»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил, на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна
внаслідок:
крадіжки;
крадіжки зі зломом;
грабежу;
розбою;
інших протиправних дій третіх осіб.
Наявність протиправних дій третіх осіб підтверджується витягом з Єдиного реєстру
досудових розслідувань або іншими документами Компетентних органів, передбаченими
Договором страхування, що підтверджують факт наявності протиправних дій третіх осіб.
1.1. Згідно з цими Умовами страхування «Крадіжка» - таємне викрадення застрахованого
майна в місці дії Договору страхування.
1.2. Згідно з цими Умовами страхування «Крадіжка зі зломом» - таємне викрадення
застрахованого майна в місці дії Договору страхування, що має наступні ознаки:
1.2.1. Особа проникає в застраховані будівлі, споруди та приміщення або будівлі, споруди
та приміщення, в яких знаходиться застраховане майно, за допомогою підроблених ключів.
Підробленими вважаються ключі, виготовлені за дорученням чи з відома осіб, що не мають
права розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами. Одного факту зникнення майна
із застрахованого приміщення недостатньо для доведення використання підроблених ключів.
1.2.2. Особа проникає в застраховані будівлі, споруди та приміщення або будівлі, споруди
та приміщення, в яких знаходиться застраховане майно, зламуючи (з використанням або без
використання технічних засобів) двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу або стелю, або
зламує (з використанням або без використання технічних засобів) в межах застрахованих
будівель, споруд та приміщень або будівель, споруд та приміщень, в яких знаходиться
застраховане майно, предмети, що використовуються як сховища майна чи відкриває їх за
допомогою підроблених ключів. Якщо зазначені в цьому пункті дії відбуваються в
приміщеннях, що використовуються в службових чи господарських цілях не тільки
Страхувальником і працюючими у нього особами, а й іншими особами, такі збитки
відшкодовуються Страховиком тільки в тому випадку, якщо це передбачено Договором
страхування.
1.2.3. Особа вилучає предмети із закритих приміщень, в які вона раніше проникла
звичайним шляхом і таємно продовжувала залишатися до їх закриття, а також використала
засоби, зазначені в п.1.2.1, 1.2.2 цих Умов страхування при виході з приміщення.
1.3. Згідно з цими Умовами страхування «Грабіж» - відкрите викрадення застрахованого
майна в місці дії Договору страхування.
1.4. Згідно з цими Умовами страхування «Розбій» - напад з метою заволодіння
застрахованим майном в місці дії Договору страхування, поєднаний із насильством,
небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування
такого насильства.
1.5. Згідно з цими Умовами страхування «Інші протиправні дії третіх осіб» - інші
протиправні дії третіх осіб, ніж вказані в п. 1.1 - 1.4 цих Умов страхування, передбачені
Договором страхування та кваліфіковані відповідно до Кримінального кодексу України, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
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2.
Майно може бути застраховане на умовах обмеженого набору причин та обставин
настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування. Перелік причин
та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування
зазначається в Договорі страхування.
3.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування Страховик не
відшкодовує збитки, завдані внаслідок:
3.1. Дій, що мають ознаки крадіжки, крадіжки зі зломом, грабежу, розбою або інших
протиправних дій третіх осіб, вчинені особами, які проживають разом зі Страхувальником –
фізичною особою та/або ведуть з ним спільне господарство, а також іншими особами,
допущеними до застрахованого майна на законних підставах.
3.2. Навмисних дій осіб, які працюють Страхувальника, його представників, інших осіб,
допущених до застрахованого майна на законних підставах, за винятком випадків, коли
здійснення і підготовка крадіжки, крадіжки зі зломом, грабежу, розбою або інших
протиправних дій третіх осіб проводилися в той час, коли доступ в застраховане приміщення,
або приміщення, в якому знаходиться застраховане майно, або на іншу територію страхування
для цих осіб був закритий.
3.3. Заволодіння застрахованим майном та/або набуття права власності на застраховане
майно третіми особами шляхом обману, шахрайства, зловживання довірою тощо, включаючи
випадки неповернення майна, що було передане іншій особі на підставі договору, довіреності
або іншим чином в користування, на збереження, для ремонту, для продажу, в оренду, прокат,
лізинг або з іншою метою.
4.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягають страхуванню за
ризиком «Протиправні дії третіх осіб» на випадок втрати (викрадення) :
4.1. Касові та аналогічні їм апарати.
4.2. Торгівельні та інші аналогічні автомати з приладом для прийому готівкових коштів,
платіжні термінали, банкомати, включаючи їх вміст.
5.
Якщо Договором страхування передбачено страхування особистого майна осіб, які
працюють у Страхувальника або є представниками Страхувальника, то таке страхування
здійснюється тільки щодо предметів, які ці особи використовують при виконанні ними своїх
службових обов'язків. При цьому, не підлягають страхуванню готівкові кошти та платіжні
карти, цінні папери та інші документи, технічні носії інформації, а також транспортні засоби,
що належать особам, які працюють у Страхувальника або є представниками Страхувальника.
6.
Тільки якщо це передбачено Договором страхування, при страхуванні на умовах,
зазначених в цих Умовах страхування підлягають відшкодуванню збитки, завдані внаслідок
пошкодження, знищення (загибелі) або втрати:
6.1. Рекламних стендів, вивісок, вітрин, антен тощо, що розташовані на території
страхування.
6.2. Ключів від будівель, споруд, приміщень та іншого майна внаслідок настання
страхового випадку та необхідності заміни замків від вказаних об’єктів майна, за винятком
ключів від касових сейфів і броньованих кімнат.
7.
Відшкодуванню за Договором страхування підлягають збитки, завдані
пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою тільки того застрахованого майна, що в
момент скоєння крадіжки, крадіжки зі зломом, грабежу, розбою або інших протиправних дій
третіх осіб, передбачених Договором страхування, знаходилось в місці дії Договору
страхування. Незастрахованим вважається майно, доставлене в місце дії Договору страхування
лише за вимогою особи, яка скоїла вказані протиправні дії, з-за меж місця дії Договору
страхування.
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8.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, місцем дії Договору страхування
(територією страхування) вважаються:
8.1. При страхуванні на випадок крадіжки або крадіжки зі зломом – будівлі, споруди та
приміщення, зазначені в Договорі страхування;
8.2. При страхуванні на випадок грабежу, розбою або інших протиправних дій третіх осіб
- будівлі, споруди та приміщення, зазначені в Договорі страхування, а також територія
зазначених в Договорі страхування земельних ділянок, на яких знаходяться застраховані
будівлі та споруди або будівлі та споруди, в яких знаходиться застраховане майно, якщо ці
ділянки огороджені таким чином, що виключається їх використання сторонніми особами.
8.3. Якщо Договором страхування передбачається страхування готівкових коштів,
страхове відшкодування виплачується тільки в тому випадку, якщо в момент вчинення
крадіжки зі зломом, грабежу, розбою або інших протиправних дій третіх осіб вони
знаходились в спеціальних сховищах (броньованих приміщеннях, сейфах тощо). Страховик має
право зазначати в Договорі страхування тип і ступінь безпеки таких сховищ, а також описувати
вміст сховищ чи спеціальних місць зберігання цінного майна, якщо його страхування
передбачається Договором страхування.
9.
Готівкові кошти приймаються на страхування із лімітом відповідальності,
визначеним в Договорі страхування, тільки в неробочий час, за умови їх зберігання в
спеціальних сейфах, ключі від яких і доступ до яких мають виключно відповідальні особи, які
ведуть облік грошових коштів в сейфі у встановленому порядку, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Перелік зазначених осіб і порядок обліку зазначається в особливих
умовах Договору страхування в кожному випадку індивідуально.
10. При страхуванні ризиків, зазначених в цих Умовах страхування, підвищенням
ступеню страхового ризику, крім випадків, передбачених розділом 15 Правил, вважається
також зміна типу та/або ступеню безпеки спеціальних сховищ, в яких зберігається застраховане
майно, або інших місць зберігання застрахованого майна.
11. Страхувальник зобов'язаний протягом 24 (двадцяти чотирьох годин), якщо інше не
передбачено Договором страхування, вжити заходів щодо усунення обставин, що підвищують
ступінь страхового ризику, а при неможливості цього зробити – вжити за узгодженням зі
Страховиком додаткових заходів безпеки та керуватися рекомендаціями, наданими
Страховиком. В разі невиконання Страхувальником зазначених обов'язків Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з Розділом 11 Правил.
12. При страхуванні ризиків, зазначених в цих Умовах страхування, Страхувальник
також зобов'язаний:
12.1. Виконувати вимоги, передбачені законами, нормативними актами чи Договором
страхування щодо охорони та умов зберігання застрахованого майна.
12.2. В неробочий час забезпечувати закриття застрахованих будівель, приміщень і сховищ
та будівель, приміщень і сховищ, в яких знаходиться застраховане майно, вживати всіх заходів
для забезпечення безпеки зберігання застрахованого майна, передбаченої Договором
страхування, законами чи іншими нормативними актами.
13. У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 4
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати
майна внаслідок настання ризику «Розбиття шибок, вітрин і інших подібних
споруджень»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна
(шибок, вітрин і інших подібних споруджень) внаслідок випадкового розбиття або розбиття в
результаті навмисних дій третіх осіб.
Розбиття шибок, вітрин та інших подібних споруджень має місце, якщо тріщина проходить
через всю товщу пошкодженої скляної поверхні та/або є наскрізний отвір та/або є часткове або
повне руйнування скла.
2.
Договір страхування може бути укладений на умовах обмеженого набору причин та
обставин настання страхового випадку, передбачених п. 1 цих Умов страхування. Перелік
причин та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов
страхування зазначається в Договорі страхування.
3.
На умовах, передбачених цими Умовами страхування, підлягає страхуванню
наступне майно:
3.1. Шибки, вітрини, вітражі, скляні стіни, перегородки, віконне та дверне скло, розмір
яких вказується в Договорі страхування, а також віконні та дверні рами або інше обрамлення, в
яких закріплене таке скло, інші скляні поверхні, елементи та спорудження;
3.2. Закріплені на зовнішній стороні будівель та споруд світлові рекламні конструкції,
вивіски, ліхтарі тощо.
4.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування, Договором
страхування може бути передбачено, що Страховик додатково відшкодовує наступні витрати,
пов’язані з настанням страхового випадку:
4.1. Витрати на тимчасову заміну розбитого скла у випадку неможливості термінової
заміни склом, що аналогічне розбитому.
4.2. Витрати на монтаж і демонтаж предметів, що перешкоджають заміні розбитого скла
(грати, жалюзі тощо).
4.3. Витрати на оренду, монтаж і демонтаж будівельних риштувань або зовнішніх
підйомників, якщо вони необхідні для заміни скла на високих поверхах.
4.4. Витрати на фарбування, розпис, гравірування, покриття плівкою, лаком, травлення,
сонцезахисну обробку скла, вставленого замість розбитого, якщо розбите скло мало відповідне
оброблення.
4.5. Витрати на монтаж і збирання світлових рекламних конструкцій та вивісок.
5.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягають відшкодуванню
збитки, що виникли внаслідок:
5.1. Виконання робіт по встановленню рам, видаленню, монтажу або демонтажу скла або
деталей із скла з віконних або дверних рам або з інших місць їх постійного кріплення,
виконання робіт по регулюванню кріплення та укладці скла, переміщення (перевезення,
перенесення) скла.
5.2. Подряпин або сколів на поверхні скла і виробів із скла.
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5.3. Розпилення фарби або інших речовин на поверхні скла.
5.4. Відтаювання застрахованих поверхонь та елементів зі скла за допомогою
нагрівальних приладів (паяльних або кварцових ламп тощо), а також гарячою водою.
5.5. Використання опалювальних приладів або світлових установок на відстані ближче 30
(тридцяти) см від застрахованих поверхонь та елементів зі скла.
6.
У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 5
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Задимлення»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна
внаслідок задимлення.
«Задимленням» згідно з цими Умовами страхування є вплив диму, який раптово,
непередбачено, всупереч встановленим нормам, вирвався з наявних в місці дії Договору
страхування печей, опалювальних установок, а також установок для спалювання, кип'ятіння та
сушіння.
2.
Договір страхування може бути укладений на умовах обмеженого набору причин та
обставин настання страхового випадку, передбачених п. 1 цих Умов страхування. Перелік
причин та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов
страхування зазначається в Договорі страхування.
3.
За Договором страхування, укладеним згідно з цими Умовами страхування, не
підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок постійного впливу диму на
застраховане майно, тобто, впливу диму, не викликаного раптовою, непередбаченою подією.
4.
У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 6
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Непередбачуваний і раптовий зовнішній вплив на майно
внаслідок виконання будівельних, ремонтних або відновлювальних робіт»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна в
результаті непередбачуваного і раптового зовнішнього впливу на майно внаслідок виконання
будівельних, ремонтних або відновлювальних робіт, якщо компетентними органами
встановлено причинно-наслідковий зв'язок між завданням збитків та здійсненням таких робіт.
1.1. До будівельних, ремонтних або відновлювальних робіт згідно з цими Умовами
страхування належать наступні роботи:
1.1.1. Будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту.
1.1.2. Ремонтні роботи – комплекс технічних заходів, спрямованих на підтримання чи
відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих
конструкцій, на проведення яких не передбачено отримання дозволу від державних органів
відповідно до законодавства України.
1.1.3. Відновлювальні роботи - комплекс робіт, пов’язаних з відновленням будівель, споруд
та іншого майна, які були зруйновані або пошкоджені.
1.2. Згідно з цими Умовами страхування, майно може бути застраховане за Договором
страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати в результаті
непередбачуваного і раптового зовнішнього впливу на нього внаслідок виконання будівельних,
ремонтних або відновлювальних робіт, що здійснюються в будівлях, спорудах, приміщеннях,
які знаходяться на території страхування, та/або в об’єктах нерухомості, розміщених поряд з
застрахованим майном, та/або в сусідніх приміщеннях, що не належать Страхувальнику.
1.3. Згідно з цими Умовами страхування майно вважається застрахованим протягом дії
Договору страхування, незалежно від часу проведення будівельних, ремонтних або
відновлювальних робіт, що спричинили завдання збитку, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
2.
Майно може бути застраховане на умовах обмеженого набору причин та обставин
настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування. Перелік причин
та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 1 цих Умов страхування
зазначається в Договорі страхування.
3.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, при страхуванні на умовах,
зазначених в цих Умовах страхування Страховик не відшкодовує:
3.1. Пошкодження, що не заважають експлуатації та використанню застрахованого майна
за призначенням, та не наражають на небезпеку його користувачів.
3.2. Пошкодження, знищення (загибель) або втрату майна, що є передбачуваними та/або
очікуваними виходячи з характеру (природи) зазначених в цих Умовах страхування робіт або
способу їх виконання, якщо такі роботи здійснюються (здійснювалися) з відома та за згодою
Страхувальника.
4.
Додатково до обов'язків Страхувальника, зазначених у Правилах, при страхуванні на
підставі цих Умов страхування, Страхувальник у випадку, якщо зазначені в п.1 цих Умов
страхування роботи здійснюються з відома та за згодою Страхувальника, зобов'язаний:
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4.1. До початку виконання таких робіт вжити всіх необхідних та встановлених
відповідними нормативними документами заходів щодо забезпечення збереження
застрахованого майна.
4.2. Дотримуватись вимог діючих нормативних актів щодо забезпечення пожежної
безпеки та техніки безпеки, виконання будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт,
збереження і використання будівельних матеріалів, устаткування, машин та механізмів.
5.
У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток № 7
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
Умови страхування на випадок пошкодження, знищення (загибелі) або втрати майна
внаслідок настання ризику «Поломка машин та обладнання»
1.
За Договором страхування, укладеним відповідно до Правил, на умовах, зазначених у
цих Умовах страхування, страховим випадком вважається завдання збитків Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою майна
(машин та обладнання) внаслідок поломок.
2.
За Договором страхування може бути застраховане наступне майно:
2.1. Промислові машини, верстати, механізми та обладнання;
2.2. Фундаменти застрахованих машин, верстатів, механізмів і обладнання;
2.3. Електронно–обчислювальні машини, електронні та медичні апарати, пристрої
передавання інформації та інші електронні пристрої, які використовуються у виробничих
цілях.
2.4. Інші машини та обладнання, крім виключень за Договором страхування.
3.
Згідно з цими Умовами страхування не підлягають страхуванню:
3.1. Усі види змінного інструменту;
3.2. Пуансони, матриці, форми, штампи, і подібні предмети;
3.3. Предмети, які періодично замінюються (лампи, акумулятори, стрічки конвеєрів і
транспортерів, троси, валки, ланцюги, фільтри, прокладки, ремені, щітки, і тому подібні
предмети);
3.4. Матеріали, що витрачаються в процесі виробництва: паливо, хімікати, каталізатори,
фільтрувальні матеріали, що охолоджують, чистять і змащують;
3.5. Вогнетривкі матеріали, кладки печей, топок і інших камер, у яких провадиться
згорання;
3.6. Продукція, що обробляється застрахованими машинами і обладнанням;
3.7. Усі види упакування (контейнери, ящики тощо).
4.
Згідно з цими Умовами страхування можуть бути застраховані виключно машини і
обладнання, що знаходяться в робочому стані.
Вважається, що в робочому стані знаходяться машини і обладнання, монтаж яких цілком
завершений і які після пускових робіт і випробувань цілком готові до експлуатації.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, дія Договору страхування не
припиняється, якщо застраховане майно, прийняте на страхування в робочому стані, тимчасово
виводиться з робочого стану для проведення технічного обслуговування, ремонту, чищення або
тимчасово стає на консервацію. Договір страхування продовжує діяти також у випадку, якщо в
зв'язку з проведенням вищевказаних робіт застраховане майно демонтується, монтується знову,
транспортується в межах місця дії Договору (території страхування) або піддається
випробуванням, якщо інше не передбачено Договором страхування.
5.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування страховими
ризиками є поломки внаслідок:
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5.1. Дефектів матеріалів, помилок при конструюванні, виготовленні або монтажі,
виявлення яких існуючими методами об'єктивного контролю і діагностики до моменту
виникнення збитку було неможливим.
5.2. Вібрацій, ударних механічних навантажень, у тому числі розірвання тросів, ланцюгів,
падіння застрахованих об’єктів, їх удару об інші предмети.
5.3. Гідравлічного удару, у тому числі нестачі рідини в парових котлах або інших
подібних їм апаратах.
5.4. Вибуху та/або пожежі усередині застрахованого майна за умови, що відшкодовується
тільки збиток, заподіяний безпосередньо застрахованому майну.
5.5. Короткого замикання, струмових перевантажень і перенапруг.
5.6. Перевантаження, перегріву, засмічення сторонніми предметами, зміни тиску
усередині механізмів, дії відцентрової сили.
5.7. Пошкодження через старіння, стирання, втому матеріалів, виявлення яких до
моменту виникнення пошкодження існуючими методами об'єктивного контролю і діагностики
було неможливе.
5.8. Температурних напруг, у тому числі впливу надзвичайно високих або низьких
температур.
5.9. Припинення подачі води, газу або електрики внаслідок настання інших страхових
випадків, передбачених Договором страхування.
6.
Майно може бути застраховане на умовах обмеженого набору причин та обставин
настання страхового випадку з числа зазначених в п. 5 цих Умов страхування. Перелік причин
та обставин настання страхового випадку з числа зазначених в п. 5 цих Умов страхування
зазначається в Договорі страхування.
7.
При страхування на умовах, зазначених в цих Умовах страхування не є страховими
випадками поломки, що виникли внаслідок:
7.1. Помилок, похибок або дефектів у застрахованому майні, що були відомі
Страхувальнику (Вигодонабувачу), їх працівникам або представникам до настання страхового
випадку.
7.2. Навмисної дії або грубої необережності Страхувальника (Вигодонабувача), їх
працівників або представників.
7.3. Порушення встановлених правил експлуатації, умов збереження і перевезення;
незабеспечення передбаченого експлуатаційно-технічною документацією (паспортом,
інструкцією) режиму роботи.
7.4. Експлуатації застрахованого майна працівниками/ представниками Страхувальника
(Вигодонабувача), що не мають спеціальної підготовки для роботи на них.
7.5. Експлуатації застрахованого майна працівниками/ представниками Страхувальника
(Вигодонабувача) в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.
7.6. Використання застрахованого майна для проведення експериментальних або
дослідницьких робіт, якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.7. Природного зносу і поступової зміни стану застрахованого майна під впливом
температурних, механічних, атмосферних або хімічних чинників, надмірного утворення іржі,
накипу, шлаку або інших відкладень.
7.8. Припинення подачі води, газу або електрики внаслідок причин, не передбачених
Договором страхування.
7.9. Неусунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку
обставин, що помітно підвищують ступінь страхового ризику, на необхідність яких Страховик
вказував Страхувальнику.
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8.
При страхування на умовах, зазначених в цих Умовах страхування Договором
страхування може бути передбачено, що Страховик додатково відшкодовує наступні витрати,
пов’язані з настанням страхового випадку:
8.1. Витрати на оплату понаднормових відбудовних робіт.
8.2. Витрати по терміновому або авіаційному перевезенню частин і матеріалів,
необхідних для відбудовних робіт.
9.
При страхуванні на умовах, зазначених в цих Умовах страхування, Страховик не
відшкодовує збитки Страхувальника (Вигодонабувача) у зв'язку з пошкодженням, знищенням
(загибеллю) або втратою машин та обладнання внаслідок поломки, що підлягають
відшкодуванню третіми особами (продавцем, постачальником тощо) відповідно до укладених
договорів купівлі-продажу, поставки тощо.
10. У відношенні інших питань, не визначених в цих Умовах страхування, діють
відповідні положення Правил.
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Додаток №8
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж
та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція] (нова редакція)
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Базові річні страхові тарифи за страховими ризиками згідно з Правилами наведені у
Таблиці 1:
Таблиця 1

4

5

6

7
8

Непередбачу
ваний і
раптовий
зовнішній
вплив на
майно
6
внаслідок
виконання
будівельних,
ремонтних
або
відновлювал
ьних робіт
Поломка
7
машин та
обладнання
8
УСІ
РИЗИКИ

0,2

0,25

0,35

0,35

0,2

0,2

0,05

0,1

0,07

0,1

0,05

0,07

0,1

0,07

0,05

0,05

0,05

0,07

0,1

0,07

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,5

0,6

0,4

0,6

1,0

0,2

-

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

-

-

1,0

-

-

0,2

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,35

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

-

-

-

-

-

-

-

1,3

-

-

-

-

0.37

3,05

3,02

2,9

2,7

2,77

2,9

2,67

2,1

2,9

1,7

2,57
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Предмети інтер’єру, меблі

Інші рухоме майно

0,2

Товарно-матеріальні цінності

0,3

Цифрова, комп’ютерна, електронна
та побутова техніка, оргтехніка

0,15

Інвентар, технологічна оснастка

0,2

Споруди

0,25

Господарчі будівлі

0,15 0,25

Будівлі

Промислове, виробниче,
торгівельне, технологічне та інше
обладнання та устаткування

3

2Сторонній
вплив
Протиправні
3
дії третіх
осіб
Розбиття
шибок,
4вітрин і
інших
подібних
споруджень
5
Задимлення

Інше нерухоме майно

2

1
Дія води

Об’єкти незавершеного будівництва

1

Земельні ділянки

№

№
Страхові
ризики

Окремі приміщення

Страхові тарифи за видами майна (% від страхової суми)

0,55
1,5

2. Страховик при визначенні розміру страхового тарифу має право застосовувати
підвищуючі або понижуючі коефіцієнти до базових річних страхових тарифів, в залежності від
умов конкретного Договору страхування та факторів, що впливають на ступінь страхового
ризику: оснащеності будівлі або приміщення, його вогнестійкості, технічних особливостей
об'єкта, поверховості будівель, наявності засобів пожежогасіння, віддаленості від найближчого
відділення пожежної служби, аварійних і ремонтних служб, наявності засобів охорони,
географічного положення та інших факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.
Розміри таких коефіцієнтів не можуть виходити за межі: 0,01 – 8,0.
3. В залежності від величини франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти 0,01 – 1,0.
4. У випадку укладення Договору страхування на строк менше одного року застосовуються
корегуючі коефіцієнти згідно з Таблицею 3:
Таблиця 2
1

2

3

0,30

0,35

0,45

Строк дії Договору страхування, місяців
4
5
6
7
8
Коефіцієнт
0,50
0,55
0,65
0,70
0,80

9

10

11

0,85

0,90

0,95

Коефіцієнт за неповний місяць застосовується при розрахунку як за повний місяць.
5. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
сторін на підставі цього Додатку до Правил.
6. Норматив витрат на ведення справи встановлюється в розмірі не більше 65% від
страхового тарифу та зазначається в Договорі страхування.
Актуарій

Луць А.О.
Свідоцтво №01-024 від 10.01.2017
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