1. У відповідності до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку с прийняттям Цивільного
кодексу України» № 997-V від 27.04.2007 р. викласти термін «Страхувальники» пункту 1.2.,
пункт 1.4., назву розділа 2 та пункти 2.1., 6.3.а), 7.2.6., 7.4.3., 11.1.3., 12.1.4. Правил
“Добровільного страхування майна (іншого, ніж страхування залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту та вантажів та багажу (вантажобагажу))”, зареєстрованих
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 01.08.2006р. за №
1161940, у наступній редакції:
«Страхувальники - юридичні особи або дієздатні фізичні особи, що уклали зі Страховиком
договір страхування.»
«1.4. Страхувальниками майна відповідно до цих Правил є юридичні особи (незалежно від
їх організаційно-правової форми) або дієздатні фізичні особи (надалі - Страхувальники), що
уклали із Страховиком Договори страхування майна (майнових об’єктів), що належить їм
на правах власності (володіння, користування та розпорядження), або прийняте ними в
довірче управління, оренду, лізинг, заставу, на схов, комісію, продаж та з інших підстав, що
не суперечать чинному законодавству України.»
«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника
(Вигодонабувача), що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням застрахованим майном.»
«6.3. При підписанні договору страхування між Страхувальником і Страховиком повинно
бути досягнуто згоди по таких істотних умовах:
а) про перелік майна, що підлягає страхуванню;»
«7.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.»
«7.4.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмета
договору.»
«11.1.3. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.»
«12.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України
"Про страхування";»
2. Всі інші положення Правил “Добровільного страхування майна (іншого, ніж
страхування залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту та вантажів та
багажу (вантажобагажу))”, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України 01.08.2006р. за № 1161940, залишаються незмінними.
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