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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ЗАСТРАХОВАНІ ОБ’ЄКТИ 

 
       1.1. На підставі цих Правил ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» (далі  за  

текстом  -  Страховик)  укладає  договори  добровільного страхування з юридичними та 

фізичними особами (далі за текстом - Страхувальниками),  які мають  майнові  інтереси,  

що не  суперечать  законодавству України,  щодо майна,  яким вони володіють, 

користуються або розпоряджаються: 
    - за правом власності; 
    - за наймом, за договором оренди, прокату, лізингу; 
    - за дорученням; 
    - що прийняте для переробки, ремонту, на комісію, збереження, в заставу; 
    - на інших законних підставах. 
     1.2. Страхувальник в договорі страхування може призначати особу (Вигодонабувача),  

яка може зазнати збитків у результаті  настання  страхового випадку,  для отримання  

страхового відшкодування. 
     1.3.  Договір страхування  може бути укладений щодо майна,  в якому має майновий 

інтерес третя особа (Вигодонабувач). Таким Вигодонабувачем повинна бути призначена 

Страхувальником особа, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового 

випадку.  
     1.4. 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). 
1.5. На підставі цих Правил можуть бути застраховані: 

1.5.1. Будинки і споруди (або їхні частини). 
1.5.2. Інженерні споруди. 
1.5.3. Виробничий та господарський інвентар. 

1.5.4. Електронне обладнання. 
1.5.5. Особисте майно. 

1.5.6 . Товари, матеріали, продукція на складі (в обігу). 
     1.5.7. Скляні поверхні. 

1.5.8. Інші, зазначені в договорі страхування, предмети майна. 
     Під «будинками (спорудами)» мається на увазі сукупність конструкцій, стін, 

перегородок, стель,  підлог,  включаючи  фундамент,  фундаментні  та  підвальні  стіни,  

двері,  вікна,  тобто споруди,  придатні  для розташування людей,  тварин або майна.  

Якщо інше не обумовлене у договорі страхування, то при страхуванні будинків (споруд) 

вважається також застрахованими усі його суттєві частини. Суттєвими частинами 

вважаються такі частини будівлі (споруди), що входять  у її  склад та  не  можуть  бути  

демонтованими без  завдання  збитку господарському призначенню споруд,  що 

підлягають страхуванню,  щодо забезпечення їхніх експлуатаційних характеристик, а 

саме: системи внутрішньо-будинкового водопостачання  та  каналізації,  водонагрівачі,  

насоси;  системи  кондиціонування повітря; пасажирські ліфти; системи освітлення 

приміщень (за  винятком: освітлювальних приладів);  системи  вентиляції  приміщень;  

системи  опалення  приміщень,  наприклад:  плити, пристрої  індивідуального  і  

централізованого  опалення,  резервуари  для  палива,  котельні насоси; санітарно-технічне 

устаткування, наприклад, зливи, раковини, ванни, унітази; харчові підйомники;  
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холодильні  вежі;  електропроводка,  проводка  систем  охоронної  та  пожежної 

сигналізації та лінії зв’язку, розташовані під штукатуркою.  

    Під «інженерними спорудами» маються на увазі шосейні дороги, злітно-посадочні 

смуги; мости,  тунелі;  дамби,  греблі,  канали,  водяні  шляхи;  портові  спорудження,  сухі  

доки; наземні лінії  електропередач і телефонного зв'язку;  трубопроводи;  радіотелевізійні  

вежі  і ретранслятори;  зрошувальні  і  дренажні  системи,  вступні  резервуари  і  басейни;  

очисні  і каналізаційні спорудження. 
       Під «виробничим (господарським) інвентарем» мається на увазі  рухоме майно,  а 

саме, промислове обладнання та устаткування, меблі, запаси сировини і напівфабрикатів, 

товари, що відповідають напрямку діяльності підприємства, а також побутові предмети.  
       Під «промисловим  обладнанням  та  устаткуванням»  мається  на  увазі  сукупність 

матеріальних  цінностей  або  професійних  приладів,  що  застосовуються  для  

забезпечення діяльності підприємства. До них відносяться: машини і механізми; 

стаціонарні установки, що не  входять  до  складу  будинку  (спорудження),  у  якому  

вони розміщені;  нестаціонарні установки;  інвентар  і  виробничі  інструменти;  

персональні  комп'ютери;  засоби  офісного устаткування (телефонні апарати, факси, 

ксерокси, модеми, сканери та інша оргтехніка). 
       Під  «товарами»  мається  на  увазі  сукупність  сировинних  матеріалів,  продукції, 

упакування, запасних частин та інше приладдя продукції, що підготовлена до продажу. 

       Під «електронним обладнанням» маються на увазі  наступні  пристрої,  що 

знаходяться в робочому стані, а саме: електронні обчислювальні машини, що 

використовуються для обробки даних, контролю і керування; периферійне устаткування в 

складі електронно-обчислювальних комплексів; електронні та радіовипромінюючі 

медичні апарати,  рентгенівські апарати, комп'ютерні  томографи,  ультразвукове і 

ендоскопічне  устаткування,  магніторезонансні томографи,  лазерне та радіотерапевтичне 

устаткування,  наукова апаратура;  пристрої передачі інформації; теле-, радіо - , кіно - та 

відеотехніка, телефонні станції, системи передачі текстової, графічної, аудіовізуальної 

інформації, включаючи  станції  телефонного факсимільного і відеофонного зв'язку, 

стаціонарне і мобільне устаткування радіозв'язку, наземні станції аеронавігації,  

передавальні станції систем теле-радіомовлення, системи  кабельного телебачення;  касові  

апарати, банкомати,  системи  керування дорожнім рухом, системи по контролі робочого 

часу, множна техніка; зовнішні носії даних та інформація на них; зовнішня проводка і 

зовнішні спорудження (антени, щогли тощо); підземні кабелі. 
       Під  «особистим майном»  мається  на  увазі  предмети  домашнього  вжитку,  

особистого споживання та зручності, а також підсобного домашнього господарства. 

       Під «скляні поверхні» мається на увазі предмети (скляні вироби), які мають розміри 

(площа засклення) більш 1,5 м2 кожний і виготовлені з будь-якого скла. 

  1.6. Застрахованим може бути як все майно, так і певна його частина. 
  1.7. При  настанні  страхового  випадку  Страховик  відшкодовує  розумні  та  доцільні 

витрати,  які  були  здійснені  з  метою відвернення  або  зменшення  розміру збитків,  а  

також порятунку застрахованого майна. Розмір відшкодування за такі витрати не може 

перевищувати 10% від страхової суми застрахованого майна, з яким стався страховий 

випадок, якщо інше не передбачене  в  договорі  страхування.  У будь-якому разі  сума  

відшкодувань  за  такі  витрати разом з  сумою відшкодування  за  пошкоджене  або  

знищене  майно  не  може  перевищувати страхової суми, встановленої у договорі 

страхування щодо такого майна. 
    1.8. Відповідно до цих Правил страхуванню не підлягає майно,  що  знаходиться  в  

аварійному  стані  або  має  ступінь  зносу  вищий  за гранично  припустимий,  згідно  до  

діючих  техніко-експлуатаційних  або  встановлених Страховиком норм, якщо інше не 
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зазначено у Договорі страхування. 
    1.9. Якщо інше  не  обумовлено в договорі  страхування,  дія  договору страхування  не 

поширюється на: 
    1.9.1. Готівкові гроші. 
    1.9.2. Цінні папери. 
    1.9.3. Рукописи  і  плани,  схеми,  малюнки,  креслення,  бази  даних,  картотеки, 

бухгалтерські і ділові книги, конструкторську, ділову та іншу документацію. 
    1.9.4. Носії інформації комп'ютерних і подібних систем. 
    1.9.5. Зразки, моделі, виставкові екземпляри, макети і наочні приладдя. 
    1.9.6. Антикварні  речі,  дорогоцінні  метали,  дорогоцінні  камені  та вироби,  що 

містять такі метали і камені. 

    1.9.7. Колекції і твори мистецтва. 
    1.9.8. Зброя і боєприпаси. 

    1.9.9. Вибухові речовини, легкозаймисті (паливні) рідини і гази. 

    1.9.10.Сильнодіючі отрути та їдкі речовини. 
    1.9.11.Транспортні засоби, пересувні будівельні, сільськогосподарські або інші машини. 
    1.9.12. Автомати, що обслуговуються монетами і жетонами, банкомати. 
    1.9.13. Тварини та рослини. 
    1.9.14.Закріплені на зовнішній стороні застрахованих будинків і споруджень предмети, 

такі як: щогли, антени, відкриті електропроводи,  світлові рекламні установки, плакатні 

щити, захисні козирки або навіси вітрин, маркізи тощо. 
    1.9.15. Об'єкти незавершеного будівництва. 

    1.9.16. Земельні ділянки. 
 

2. СТРАХОВІ РИЗИКИ,  СТРАХОВІ ВИПАДКИ.  ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ 

СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
 

    2.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої здійснюється страхування 

i яка має ознаки ймовiрностi та випадковості настання. 

    2.2. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування, яка відбулася i з 

настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування Страхувальнику або третій особі, яка призначена Страхувальником і може 

зазнати збитків в результаті настання страхового випадку (Вигодонабувачу). 
    2.3. Страховими ризиками,  застрахованими на умовах цих Правил, можуть бути втрата, 

пошкодження або загибель майна внаслідок:  
    2.3.1. Залиття (на умовах, зазначених у Секції 1 цих Правил). 
    2.3.2. Крадіжки,  крадіжки зі  зломом та пограбування (на умовах, зазначених у Секції  2 

цих Правил). 
    2.3.3.  Протиправні дії третіх осіб (на умовах, зазначених у Секції 3 цих Правил). 

    2.3.4. Механічних пошкоджень,  потрапляння застрахованого майна у місце,  звідки 

його неможливо дістати – «Механічні пошкодження» (на умовах, зазначених у Секції 4 

цих Правил). 
    2.3.5. Пошкодження або руйнування  в  результаті  виконання  ремонтних,  будівельних, 

реконструкційних або відновлювальних робіт (на умовах, зазначених у Секції 5 цих 

Правил). 
     2.3.6. За згодою сторін, договором страхування може бути додатково передбачено 

відшкодування збитків, пов’язаних з розбиттям скляних поверхонь (на умовах, зазначених 

у Секції 6 цих Правил). 
     2.4. Договір добровільного страхування майна може бути укладений за принципом «Всі 
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ризики», за винятком виключень та обмежень, з числа наведених в пп. 2.5, 2.6 цих Правил 

та зазначених в договорі страхування. 

     2.5. В усіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок: 
     2.5.1.Усякого роду воєнних дій чи військових заходів і їх наслідків, громадянської 

війни, антитерористичних операцій, народних хвилювань і страйків, революції,  заколоту, 

повстання, масового безладдя, групових порушень  громадянського  порядку,  конфіскації,  

арешту  або знищення майна  за вимогою військової чи цивільної влади. 
    2.5.2. Впливу ядерної енергії в будь-якій формі. 
    2.6. Обмеження  страхування, якщо  інше  не  передбачено  договором страхування,  не 

підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок: 
    2.6.1. Невживання  протягом  строку,  передбаченого  договором страхування,  

законних, офіційних та/або погоджених зі Страховиком у договорі страхування заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення збитку і зменшення ступеня ризику. 

    2.6.2. Грубої  необережності  Страхувальника  або  його  представників,  що  сприяла 

виникненню або збільшенню збитку. 
     Згідно з цими Правилами під грубою необережністю розуміються такі дії або 

бездіяльність Страхувальника (його представників), негативні наслідки яких він міг і 

повинен був передбачити, щоб уникнути або попередити їх настання. 
    2.6.3. Порушення Страхувальником,  його представником,  членами їхніх родин,  а 

також особами, що працюють у них за наймом, встановлених правил зберігання 

вогненебезпечних та вибухонебезпечних  речовин  та  предметів,  або  інших  правил  

експлуатації,  визначених  для відповідних категорій майна. 

    2.6.4. Обвалу будинків (споруд) або їхніх частин, якщо він не стався внаслідок 

страхового випадку. 
    2.6.5. Крадіжки  або  розкрадання  майна  під  час  або  безпосередньо  після  страхового 

випадку, якщо за договором страхування застраховані ризики, з числа зазначених в 

Секціях 1 –3, 5, 6 цих Правил. Якщо за договором застраховані ризики, з числа зазначених 

в Секції 3 цих Правил, то не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок 

втрати, пошкодження або знищення майна безпосередньо після настання страхового 

випадку. 
    2.6.6. Терористичних актів та їхніх наслідків.   

«Терористичними актами» за цими Правилами вважаються будь-які дії, пов’язані з метою 

застосуванням  насильства  в  політичних  або  релігійних  цілях  (прямо  або  непрямо),  

які включають  будь-яке  застосування  насильства  з  метою залякати  громадськість  або 

будь-яку частину громадськості. 

    2.7. Договором страхування  можуть  бути  передбачені  інші  виключення  із  страхових 

випадків та обмеження страхування, які не суперечать законодавству України. 
 

3. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

     3.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін та зазначається в 

договорі страхування. 
     3.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу в розмірі та строк, передбачений договором страхування, якщо інший порядок 

вступу договору в силу не передбачений договором страхування. Дія договору 

страхування припиняється в 24 години 00 хвилин дня, що визнається на підставі п. 11.1 

цих Правил днем припинення дії договору . 
    3.3. Нерухоме майно вважається застрахованим на території, зазначеній в договорі 

страхування. 
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    3.4. Якщо інше не передбачене договором страхування, рухоме майно вважається 

застрахованим тільки в тих будівлях (спорудах), що зазначені в договорі страхування як 

місце постійного знаходження майна (місце страхування) та зазначено в договорі 

страхування або в додатку до нього. Якщо застраховане майно вилучається з місця 

страхування, страховий захист припиняється. 
    3.5. Договором страхування можуть бути передбачені територіальні обмеження щодо 

пересування рухомого застрахованого майна. 
 

 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ ТА СТРАХОВІ ПРЕМІЇ 
 

    4.1. Страхова  сума  -  грошова  сума,  у  межах  якої  Страховик,  відповідно  до  умов 

страхування,  зобов'язаний  здійснити  виплату  страхового  відшкодування  при  настанні 

страхового випадку.  
    4.2. Страхові  суми  встановлюються  окремо  за  кожним  об'єктом  або  за  сукупністю 

об'єктів, що підлягають страхуванню та зазначені у договорі страхування. 
    4.3. Страхова сума щодо застрахованих об’єктів може бути встановлена єдиною для 

всіх ризиків,  зазначених  в  договорі  страхування,  або  окремо  за  кожним  ризиком.  В 

першому випадку загальною страховою сумою є та ж сума, яка встановлена для всіх 

ризиків, а в другому випадку загальна сума визначається як сума страхових сум за всіма 

застрахованими ризиками. Договором страхування може бути передбачено страхове 

покриття, яке об’єднує групу ризиків з єдиною страховою сумою, а решта ризиків при 

цьому може бути застрахована окремо. 

    4.4. Страхування не може бути джерелом збагачення Страхувальника. 
Підставою  для  визначення  суми  відшкодування  є  дійсна  або  нова  відновна  вартість 

застрахованого майна на дату настання страхового випадку. Договором страхування може 

бути передбачено один з двох варіантів визначення вартості майна, про що особливо 

зазначається в договорі страхування. 

    4.4.1. Дійсна вартість визначається: 
    4.4.1.1. Для будинків (споруд) - вартість будівництва будинку (споруди), що за своїми 

характеристиками є цілком аналогічним застрахованому будинку (споруді) в цій 

місцевості (за вирахуванням зносу), з урахуванням експлуатаційно-технічного стану 

застрахованого будинку або споруди, але не більше суми, необхідної для придбання в  

даній місцевості будівлі (споруди), що повністю аналогічна  застрахованій,  в стані, в  

якому він (будинок)  (вона  споруда) знаходився (лася) до настання страхового випадку. 
    4.4.1.2. Для  інженерних  споруд  -  вартість  будівництва  споруди,  що  за  своїми 

характеристиками  є  цілком  аналогічною  застрахованій  споруді  в  цій  місцевості  (за 

вирахуванням зносу), з урахуванням експлуатаційно-технічного стану застрахованої 

споруди, в якому вона знаходилася до настання страхового випадку. 
    4.4.1.3.  Для  виробничого  та  господарського  інвентарю,  промислового  обладнання  

та устаткування,  інженерного  обладнання,  електронного  обладнання,  особистого  

майна виходячи з суми, необхідної для придбання предмета, цілком аналогічного 

застрахованому, з урахуванням зносу такого майна, якщо інше не обумовлено в договорі 

страхування. 
    4.4.1.4. Для товapiв, виготовлених Страхувальником (як незавершеного виробництва, 

так і готових)- витрати виробництва, необхідні для повторного виготовлення таких 

предметів, але не більше їх продажної ціни на момент настання страхового випадку. 
    4.4.1.5. Для товарів, якими Страхувальник  торгує,  а  також для  сировини,  закупленої 

Страхувальником - їхня вартість за цінами, необхідними для повторної  їх закупівлі,  але 
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не більше ціни, за якою вони могли б бути продані на дату страхового випадку.  
    4.4.1.6. Для товарів мистецтва,  рідкісних та особливо коштовних предметів -  за згодою 

сторін. При  цьому Страховик  має  право  вимагати  оцінку  експерта,  аукціонні  лістинги  

та протоколи, що підтверджують розмір вартості цих об'єктів. 
    4.4.2. Нова відновна вартість – це вартість нового об’єкта,  що є застрахованим, тобто 

вартість, яку необхідно витратити на  придбання або  виготовлення  об’єкта,  аналогічного 

застрахованому у новому стані. 
    4.4.2.1. «Будинки  (споруди)»  та  «інженерні  споруди»  можуть  бути  застраховані  за 

принципом визначення  вартості  цих  об’єктів  за  новою відновною вартістю при  умові,  

що ступень їх реального зносу складає не більше 50%. 
    4.4.2.2.«Виробничий та господарський інвентар»,«електронне обладнання» та «особисте 

майно» можуть бути застраховані за принципом визначення вартості цих об’єктів за 

новою відновною вартістю при умові, що ступень їх реального зносу складає не більше 

20%. 

    4.5. Договором страхування може бути передбачена франшиза - частина збитку, що не 

відшкодовується Страховиком. Розмір франшизи визначається в договорі страхування. 
    4.6. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування. 
    4.7. Страховий тариф встановлюється в залежності  від категорії  застрахованого майна, 

умов страхування, факторів, що впливають на ризик, характеру експлуатації та умов 

зберігання майна та інших умов договору страхування. 
    4.8. Страхова  премія  (страховий  внесок,  страховий  платіж)  –  плата  за  страхування,  

яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування. 

Розмір страхової премії визначається в залежності від страхового тарифу, страхової суми, 

строку страхування. 

    4.9. Порядок сплати страхової премії та її розмір визначається в договорі страхування. 
 

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

    5.1. Для укладання  договору  страхування  Страхувальник  подає  Страховику  

письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про 

свій намір укласти договір страхування. 
    5.2. При укладанні договору страхування, внесення змін до умов договору страхування, 

як правило, здійснюється огляд майна, щодо якого укладається або діє договір 

страхування. Страхувальник зобов'язаний надати представнику Страховика можливість 

здійснити такий огляд. Після огляду майна оформлюється його опис. При необхідності 

додатково оформлюється письмова характеристика майна, додаються плани, карти, схеми, 

фотоматеріали. 
     Якщо при страхуванні  майна воно має пошкодження або дефекти,  про це 

здійснюється відповідний запис в опису. Після оформлення договору страхування опис 

стає невід'ємною його частиною. Якщо страхування  майна  здійснюється  без  огляду 

та/або  без  опису,  про  це  робиться спеціальний запис в договорі страхування. 
 
 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
 

 6.1. Страхувальник має право: 
 6.1.1. Ознайомитися з умовами страхування. 
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      6.1.2. На отримання страхового відшкодування в межах страхової  суми з урахуванням 

конкретних  умов,  зазначених  в  договорі  страхування.  Порядок  виплати страхового 

відшкодування наведений у розділі 8 цих Правил. 
 6.1.3. Отримати дублікат договору страхування у випадку його втрати. 

      6.1.4. Ініціювати зміни умов договору страхування відповідно до умов розділу 10 цих 

Правил. 

      6.1.5. Ініціювати припинення договору страхування відповідно до умов розділу 11 цих 

Правил. 
 6.2. Страхувальник зобов'язаний: 

      6.2.1.Своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та порядку, визначеному 

договором страхування. 

      6.2.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі 

відомі йому  обставини,  що  мають  істотне  значення  для  оцінки  страхового  ризику,  і  

надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

      6.2.3. При укладанні договору страхування, а також у період його дії (до настання 

страхового випадку)  повідомляти  Страховику про інші діючі  договори страхування,  або 

договори, що укладаються, щодо предмету страхування, застрахованого за цим договором 

страхування.  При цьому Страхувальник не має право укладати будь-які інші договори 

страхування щодо частини збитку, що не відшкодовується Страховиком у зв'язку з 

встановленням франшизи в укладеному договорі страхування. 
      6.2.4. Надавати  представникам  Страховика  можливість  проведення  огляду  майна, 

заявленого на  страхування,  до укладання  договору страхування,  у період його дії  та  

після настання страхового випадку. 
      6.2.5. Дотримуватись законних, офіційних або зазначених у договорі страхування 

заходів безпеки,  пов’язаних  зі  збереженням  застрахованого  майна.  Дотримуватись  

інструкцій  зі збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого майна, а також 

використовувати це майно тільки за прямим призначенням. 
      6.2.6. Протягом  одного  робочого  дня  або  іншого  строку,  обумовленого  в  договорі 

страхування,  як тільки про це стане відомо, повідомити Страховику про всі  істотні  зміни 

в прийнятому на страхування ризику, а саме:  
     - зміна систем охорони та захисних заходів, що діяли у застрахованому приміщенні або 

у приміщенні,  в  якому  знаходиться  застраховане майно,  порівняно  зі  станом  на  

момент укладання договору страхування; 
     - ремонт, реконструкція або переобладнання систем пожежної та охоронної 

сигналізації; 

    - передача майна в оренду або заставу; 
    - передача майна іншій особі; 

    - істотна зміна характеру виробництва; 
    - зміна характеру  експлуатації  застрахованого  приміщення  або  приміщення,  в  якому 

знаходиться застраховане майно, а також приміщення, що знаходиться безпосередньо 

поруч з таким приміщенням; 
    - знесення, перебудова застрахованого приміщення або приміщення, в якому 

знаходиться застраховане  майно,  а  також приміщення,  що  знаходиться  безпосередньо  

поруч  з  таким приміщенням; 
    - пошкодження або знищення майна, незалежно від того, підлягають збитки 

відшкодуванню або ні; 
   -   заміна сховищ; 

    - ремонт, реконструкція або переобладнання застрахованих будинків і приміщень, а 

також будинків і приміщень, в яких знаходиться застраховане майно; 
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    - ремонт, реконструкція  або  переобладнання будинків і споруд, що безпосередньо 

прилягають  до  застрахованих  будинків  і споруд,  або  до  будинків,  в  яких  знаходиться 

застраховане майно; 
    - встановлення на застрахованих будинках (спорудах), а також будинках і приміщеннях, 

в яких знаходиться застраховане приміщення та (або) майно, будівельних лісів або 

зовнішніх підйомників; 

   - невжиття заходів з заміни замків від застрахованих приміщень та сховищ, або будинків 

та сховищ,  у яких знаходиться застраховане майно, на рівноцінні,  у випадку, якщо ключі  

до таких замків були загублені; 
    - звільнення на тривалий строк (понад 60 днів) застрахованих приміщень або 

приміщень, що безпосередньо (зверху,  знизу  або  збоку)  прилягають  до  застрахованих  

приміщень  чи приміщень, у яких знаходиться застраховане майно; 
   -  припинення  господарської  діяльності  Страхувальника  у  застрахованому 

приміщенні (приміщеннях) на тривалий строк (понад 60 днів); 

    - інші зміни, що впливають на ступінь прийнятих ризиків з числа зазначених в договорі 

страхування. 
     6.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,  передбачений 

умовами страхування. 
     6.2.8. Вживати  заходів  щодо  запобігання  та  зменшення  збитків,  завданих  внаслідок 

настання страхового випадку; 
     6.2.9. Повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його певну 

частину), якщо  виявиться  така  обставина,  що  за  законом  або  відповідно  до  

укладеного  договору страхування цілком або частково позбавляє Страхувальника права 

на страхове відшкодування. 
     6.3. При настанні випадку, що може бути визнаний страховим Страхувальник (його 

представник) зобов'язаний: 

    6.3.1. Вжити всі можливі заходи для порятунку застрахованого майна, у тому числі 

рекомендовані Страховиком. Страхувальник повинен, якщо це можливо, звертатися до 

Страховика за такими рекомендаціями. 

    6.3.2. У порядку та строки, визначені в договорі страхування, заявити про подію в 

компетентні органи. 

    6.3.3. У порядку та строки, визначені в договорі страхування, повідомити про подію 

Страховику. Протягом наступних 2 (двох) робочих днів після події або в інший строк, 

передбачений договором страхування, Страхувальник зобов'язаний письмово заявити про 

подію Страховику із наданням необхідних документів, визначених договором 

страхування. 
    6.3.4. Протягом 24 годин після того, як йому стало відомо або повинно було стати 

відомо про виявлення збитку (не враховуючи вихідних та святкових днів), якщо інше не 

зазначене у договорі страхування,  повідомити Страховика про настання страхового 

випадку, з наступною письмовою заявою. При усному повідомленні Страховика або при 

повідомленні за телефоном, одержати  та  зафіксувати  номер  запису  в  журналі  

реєстрації  заяв  про  страховий  випадок, повідомлений Заявнику представником 

Страховика. При відсутності у Заявника такого номеру запису повідомлення може 

вважатися незафіксованим. 
     6.3.5. Зберігати пошкоджене майно в тому виді, в якому воно опинилося після події, що 

призвела до його пошкодження, до огляду представником Страховика. Зміна картини 

наслідків події можлива тільки у тому випадку, якщо це диктується вимогами безпеки 

та/або прагненням зменшити розмір збитку,  або після закінчення  14 (чотирнадцяти) днів 

після повідомлення  Страховика  про збиток. 
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     6.3.6. Підтвердити письмово зазначене у п. 6.3.3 цих Правил  повідомлення,  якщо воно 

було зроблено в усній формі  або за телефоном, протягом 7 (семи) днів після того,  як 

йому стало відомо про настання страхового випадку (якщо договором страхування не 

передбачений інший строк),  із  зазначенням  причин  та  обставин  виникнення  збитку,  

описом  дій,  здійснених Страхувальником при настанні страхового випадку, відомої 

інформації про винних та свідків. До  листа  необхідно  додати  наявні  документи  

компетентних  органів,  що  підтверджують інформацію, повідомлену Страхувальником. 
    6.3.7. В узгоджені зі Страховиком строки, але не пізніше одного місяця з дати 

виникнення страхового  випадку,  надати  Страховику  повний  перелік  пошкодженого  

або втраченого застрахованого  майна.  Якщо  договір  страхування  укладений  за  

принципом  пропорційної відповідальності,  Страховик може вимагати також перелік 

всього майна,  що було в наявності безпосередньо  перед  настанням  страхового  випадку.  

Перелік  складається  із  зазначенням вартості пошкоджених або втрачених предметів на 

день настання страхового випадку. 

    6.3.8. За запитом Страховика надати йому інші  документи та інформацію,  пов'язані  зі 

страховим випадком. 
    6.3.9. Надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження  пошкодженого 

майна, розслідування у відношенні  причин та розміру збитку,  брати участь у заходах 

щодо зменшення  збитку  і  порятунку  застрахованого  майна.  Зазначені  дії  Страховика  

не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати  страхове  відшкодування  

у  зв'язку  зі збитком. 
    6.3.10. Надати  Страховику  за  його  вимогою  та  в  погоджений  строк  документи,  що 

підтверджують факт перебування застрахованого майна в місці страхового випадку в 

момент настання страхового випадку. 
    6.3.11. Передати  Страховику  всі  документи  та  вжити  всі  заходи  для  здійснення 

Страховиком права вимоги до осіб, відповідальних за настання страхового випадку. 

    6.4. Страховик має право: 
    6.4.1. Встановлювати розмір страхової премії з урахуванням усіх факторів, що 

впливають на ймовірність настання страхової події. 

    6.4.2. Перевіряти достовірність наданих Страхувальником документів та інформації  

про майно, що підлягає страхуванню (застраховане майно). 

    6.4.3. Перевіряти  стан  застрахованого  майна,  а  також  відповідність  повідомлених 

Страхувальником  відомостей  про  умови  зберігання  та  експлуатації  застрахованого  

майна дійсним умовам, незалежно від того, змінилися ці умови або ні, а також перевіряти 

виконання Страхувальником вимог, зазначених у п. 6.2.5 цих Правил. 

    6.4.4. При підвищенні  ступеня  ризику видавати  Страхувальнику  відповідні  письмові 

рекомендації або ініціювати внесення змін в цей Договір. Якщо Страхувальник в 

обговорений строк не повідомив про зміну умов, пов'язаних з експлуатацією або 

збереженням застрахованого майна або приміщень,  в яких розташоване таке майно,  не 

виконав отриманих рекомендацій Страховика або відмовився прийняти зміни в договір 

страхування, ініційовані Страховиком у зв'язку зі зміною умов експлуатації або 

збереження застрахованого майна, то при настанні страхового випадку Страховик має 

право відмовити у виплаті  страхового відшкодування,  якщо на настання страхового 

випадку вплинуло або могло вплинути збільшення ступеня страхового ризику, про яке 

Страхувальник не повідомив Страховику або в зв'язку з яким Страхувальник не виконав 

рекомендацій Страховика або відмовився внести зміни в договір страхування, якщо це 

передбачено договором страхування. 

    6.4.5. Брати участь  у порятунку  та  збереженні  застрахованого майна,  а  також давати 

письмові рекомендації щодо зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника. 
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В усіх випадках  ці  дії  не  можуть  розглядатися  як  визнання  обов'язку  Страховика  

виплачувати страхове відшкодування. 

   6.4.6. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку. 
   6.4.7. Приступити  до  огляду  пошкодженого  майна,  не  чекаючи  повідомлення 

Страхувальника про розмір збитку. Страхувальник не має право перешкоджати в цьому 

Страховику. 

   6.4.8. Вимагати  від Страхувальника  інформацію,  необхідну  для  встановлення  факту, 

причин та обставин страхового випадку і визначення розміру збитку, включаючи 

відомості, що складають комерційну таємницю. 
 6.4.9. При необхідності направляти запит у компетентні органи про надання відповідних 

документів та інформації, що підтверджують факт, причини і обставини настання 

страхового випадку. 
    6.4.10. Відстрочити виплату страхового відшкодування при необхідності додаткової 

перевірки обставин страхового випадку на строк до 6 (шести) місяців з дати отримання 

документів, необхідних для здійснення страхової виплати з числа зазначених в п. 8.4 цих 

Правил. Якщо відповідними правоохоронними органами порушено кримінальне 

провадження проти Страхувальника або його представників, та ведеться розслідування 

обставин, що спричинили виникнення збитку, то страхове відшкодування не виплачується 

до закінчення розслідування або винесення вироку суду, що набув законної сили. 

    6.4.11. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, зазначених у пп. 2.5, 

2.6, 9.1 цих Правил, або у випадку невиконання Страхувальником обов'язків, 

передбачених пп. 6.2, 6.3 цих Правил, якщо це передбачено договором страхування, та у 

випадках, передбачених чинним законодавством України. 
    6.5. Страховик зобов'язаний: 
    6.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

    6.5.2. За заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, або у разі зміни вартості майна, переукласти з ним договір страхування. 
    6.5.3. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, що стали 

відомі  Страховику  в  процесі  укладення  та  протягом  строку  дії  договору  

страхування,  за винятком випадків, передбачених законодавством України. 
     6.5.4. При одержанні повідомлення Страхувальника про зміну умов страхування (у 

тому числі визначених у п. 6.2.6 цих Правил) - у термін п'яти робочих днів (якщо інше не 

зазначено в договорі страхування) внести зміни в договір страхування або його 

припинити, повідомивши про це Страхувальника у такий самий строк. 
     6.6. Після  одержання  повідомлення  про настання  події,  що призвела  до загибелі  або 

пошкодження застрахованого майна, Страховик зобов'язаний: 
     6.6.1. Протягом двох робочих  днів, як тільки  стане  відомо  про  настання  страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати страхового відшкодування. 
    6.6.2. Приступити  до  огляду  місця  події  протягом  строків,  зазначених  в  договорі 
страхування, з моменту надходження повідомлення від Страхувальника. За  результатами 

огляду Страховик складає протокол огляду. 

    6.6.3. Скласти калькуляцію збитку та визначити суму страхового відшкодування. 
    6.6.4. При  визнанні  випадку  страховим  здійснити  виплату  страхового  

відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів (якщо інше не передбачено в 

договорі страхування) після складання страхового акту. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) 

шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається 

умовами договору страхування.  
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    6.6.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку, здійснені ним з метою запобігання або зменшення збитків, на умовах, 

передбачених договором страхування. 
    6.6.6. При  відмові  або  відстрочці  виплати  страхового  відшкодування  письмово 
повідомити  про  це  Страхувальника  (Вигодонабувача)  протягом  15 (п’ятнадцяти)  

робочих  днів  після прийняття  відповідного  рішення  (якщо  інше  не  передбачено  

договором  страхування),  з мотивованим обґрунтуванням причин відмови або відстрочки. 
    6.7. Умовами  договору  страхування  можуть  бути  передбачені  також  інші  права  та 

обов'язки сторін, що не суперечать чинному законодавству. 
 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
 

     7.1.  Сума  матеріального  збитку,  викликаного  страховим  випадком,  а  також  

вартість застрахованого  майна  на  момент  настання  страхового  випадку  визначаються  

на  підставі відомостей,  зазначених  у  Акті  огляду  пошкодженого  майна  (аварійному  

сертифікаті), документів,  що  підтверджують  розмір  збитку,  а  також  Висновку,  

складеного  експертом (експертною комісією).  Експертиза проводиться  Страховиком або 

за його рахунок.  При цьому вартість застрахованого майна визначається,  згідно до п.4.3  

цих Правил,  відповідно до умов договору страхування.  
Матеріальний збиток розраховується: 

     7.1.1. При повній загибелі  (втраті)  майна -  у розмірі  його дійсної  або нової  відновної 

вартості  (згідно до умов договору страхування)  на момент укладання договору 

страхування (якщо  інше  не  передбачено  договором  страхування),  за  вирахуванням  

вартості  наявних непошкоджених залишків та залишків, придатних для подальшого 

використання. У цих Правилах мається на увазі,  що повна загибель майна має місце, 

якщо витрати на його відновлення дорівнюють або перевищують вартість застрахованого 

майна.  
     7.1.2. При  пошкодженні  майна  -  у  розмірі  витрат  на  його  відновлення.  Витрати  

на відновлення включають:  

     7.1.2.1. Витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення. 
     7.1.2.2. Витрати на оплату відновлювальних робіт. 

     7.1.2.3. Витрати з доставки матеріалів до місця ремонту та інші  витрати,  необхідні  

для відновлення застрахованих предметів до такого стану, у якому вони знаходилися до 

настання страхового випадку. 

     7.1.2.4. При цьому витрати на відновлення не включають витрати,  пов'язані  зі  

змінами та/або поліпшенням застрахованого майна, витрати на поточний та/або 

профілактичний ремонт майна, а також інші витрати, здійснені незалежно від страхового 

випадку.  
     7.1.2.5. Якщо,  згідно  до  договору  страхування,  підставою  для  визначення  суми 

відшкодування є дійсна вартість майна, з витрат на відновлення вираховується вартість 

зносу замінених у процесі відновлення (ремонту) матеріалів та запасних частин. Якщо 

здійснюється заміна пошкоджених частин,  незважаючи на те,  що був  можливий їхній 

ремонт без загрози безпеці подальшої експлуатації застрахованого майна, Страховик 

відшкодовує Страхувальнику вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їхньої 

заміни. 
     7.1.2.6.  Якщо,  згідно  до  договору  страхування,  підставою  для  визначення  суми 

відшкодування  є  нова  відновна  вартість  майна,  з  витрат  на  відновлення  не  

вираховується вартість зносу замінених у процесі  відновлення (ремонту)  матеріалів.  При 

здійсненні  заміни пошкоджених частин,  незважаючи на те,  що був можливий їхній 
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ремонт без загрози безпеці подальшої експлуатації  застрахованого майна,  Страховик 

відшкодовує Страхувальнику повну вартість заміни таких частин. 

     7.1.2.7. В усіх випадках сума витрат на відновлення майна не може перевищувати суми 

матеріального  збитку,  розрахованого  для  випадку,  якби  відбулася  повна  загибель 

застрахованого майна.  
     7.1.3.У випадку пошкодження застрахованих товарів або будь-якої їх частини 

визначається ринкова  вартість  пошкоджених  товарів,  за  якою такі  товари можуть  бути  

проданими у місті(регіоні) їх знаходження. Розмір страхового відшкодування при цьому 

розраховується як різниця між вартістю непошкодженого та пошкодженого товару. 

Вартість пошкодженого майна може бути підтверджена також шляхом відкритого 

продажу або публічного аукціону, якщо така міра була вимогою  з  боку  Страховика  

відразу  ж  після  отримання  звістки  про  збитки  або  ступінь пошкодження.  
     7.2.Якщо страхова сума, встановлена для застрахованого майна дорівнює або 

перевищує вартість застрахованого майна, визначену експертом на момент настання 

страхового випадку, то  сума  страхового  відшкодування  визначається  у  розмірі  суми  

матеріального  збитку, розрахованого  відповідно  до  порядку,  зазначеному  у  п.7.1 цих  

Правил,  за  вирахуванням франшизи, передбаченої в договорі страхування. 
      У випадку,  якщо встановлена страхова сума  для застрахованого майна  складає  певну 

частку вартості  застрахованого об'єкта,  визначеної  експертом на момент укладання 

договору страхування,  якщо інше не передбачено умовами договору страхування (тобто 

страхова сума менше вартості застрахованого об'єкта), страхове відшкодування 

визначається в тій же частці від суми матеріального збитку,  розрахованого відповідно до 

порядку, зазначеному у п.7.1.1,7.1.2. цих Правил, за вирахуванням франшизи, 

передбаченої договором страхування. 
     7.3. Договором страхування може бути передбачений порядок визначення суми 

страхового відшкодування без застосування співвідношення вартості застрахованого 

майна та його страхової суми «за першим ризиком». При цьому страхове відшкодування 

розраховується у розмірі суми збитку, за вирахуванням франшизи, передбаченої 

договором страхування, в межах страхової суми. 

    7.4. Кожна з сторін має право вимагати проведення додаткової незалежної експертизи. 

Така експертиза проводиться за рахунок сторони, що зажадала її проведення. У випадку,  

якщо результатами експертизи буде  встановлено,  що відмова Страховика у виплаті  

відшкодування  була  необґрунтованою,  Страховик  бере  на  себе  частину  витрат  з 

проведення  експертизи,  що відповідає  співвідношенню суми,  у виплаті  якої  було  

спочатку відмовлено,  і  суми  відшкодування,  виплаченої  після  проведення  експертизи.  

Витрати  на проведення експертизи по випадках, визнаних не страховими, відшкодовує 

Страхувальник. 

      7.5. Якщо в договір страхування були внесені  зміни в частині  розмірів страхової  

суми, Страховик здійснює відшкодування збитку з врахуванням останньої зміни на 

момент настання страхового випадку. 
      7.6. Страховик не виплачує Страхувальнику відшкодування, що перевищує розмір 

збитку, навіть  якщо  в момент  настання страхового випадку страхова сума  перевищувала  

вартість застрахованого майна. 
      7.7. Без  згоди  Страховика  Страхувальник  не  має  права  відмовлятися  від  майна,  

що залишилося після настання страхового випадку, хоча б і  пошкодженого.  Залишкова 

вартість такого майна підлягає вирахуванню із загальної суми збитку. 
      7.8. Сума страхового відшкодування  за  кожну пошкоджену та/або  знищену одиницю 

майна не  може  перевищувати  страхової  суми,  встановленої  для  такого  одиниці  майна  

і зазначеної в договорі страхування. Загальна сума страхових виплат за договором 
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страхування не може перевищувати розміру загальної страхової суми, зазначеної в 

договорі страхування. 
 
 

8. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
 

     8.1. Виплата  страхового  відшкодування  здійснюється  згідно  з  умовами  договору 

страхування  або  згідно  до  законодавства  після  встановлення  факту  настання  

страхового випадку, підтвердження цього факту документами компетентних органів і 

визначення розміру страхового  відшкодування,  на  підставі  заяви  на  виплату  

страхового  відшкодування  та страхового акту, який складається Страховиком або 

уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначена Страховиком.  
     8.2. Страховик приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування або 

про відмову чи відстрочку у виплаті страхового відшкодування протягом трьох робочих 

днів після отримання  всіх необхідних документів,  якщо інше  не передбачено умовами 

договору страхування. 
     8.2.1. При  позитивному  рішенні  про  здійснення  страхової  виплати  в  той  же  строк 

складається страховий акт. 
     8.2.2. При  відмові  або  відстрочці  у  виплаті  страхового  відшкодування  Страховик 

повідомляє  про  це  Страхувальника  (Вигодонабувача)  в  письмовій  формі  протягом 15 

(п’ятнадцяти) робочих  днів (якщо  інше  не  передбачено  умовами  договору  

страхування)  з  дня  прийняття  відповідного рішення, з мотивованим обґрунтуванням 

причин відмови або відстрочки. 

     8.3. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) 

робочих днів (якщо інше не передбачено договором страхування) після оформлення та 

підписання страхового акту.  
     8.4. Перелік документів, на підставі яких приймається рішення про виплату страхового 

відшкодування  та  необхідних  для  підтвердження  факту настання  страхового випадку,  

його причин, обставин і розміру заподіяного збитку, залежить від застрахованого ризику 

та обставин події. Основними документами для виплати є: 

    - письмова заява Страхувальника на виплату з описом обставин страхового випадку; 
    - договір страхування; 
    - документи  компетентних  органів  (МВС,  пожежної  охорони,  метеослужби,  інших 
компетентних організацій),  що підтверджують факт, причини та обставини настання 

події,  у результаті якої було втрачене, пошкоджене або знищене застраховане майно; 
   - висновок експерта (експертної комісії) про розмір матеріального збитку і про вартість 

майна; 

  - фінансові документи, що підтверджують вартість застрахованого майна; 
  - рахунки  за  виконані  роботи  або  розрахунок  вартості  робіт,  який  надається 

організаціями,  що  проводять  (проводитимуть)  ліквідацію збитків  та  ремонт  

пошкодженого майна; 

  - документи,  що  підтверджують  факт  наявності  застрахованого  майна  в  місці, 

зазначеному в  договорі  страхування  як місце  дії  договору страхування,  в момент  

настання страхового випадку; 
  - документи,  що підтверджують  повноваження  Страхувальника  (Одержувача  виплати)  

на одержання страхового відшкодування; 

  - копія рішення суду, щодо події, яка заявлена як страхова, або постанова про 

припинення кримінального провадження (у випадку порушення кримінального 

провадження проти Страхувальника або його представника за фактом події, заявленої як 
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страхова). 
    8.5.Виплата страхового відшкодування  здійснюється  власнику  застрахованого  майна, 

Страхувальнику або Вигодонабувачу (якщо такий був призначений  Страхувальником)  

або їх представникам при наданні документів, що підтверджують повноваження на 

одержання страхової виплати (у разі неможливості Страхувальником або  

Вигодонабувачем  отримати  страхове відшкодування особисто). 

     8.6. У випадку, якщо наданих документів недостатньо для підтвердження факту 

настання страхового випадку, визначення причин та обставин його настання, факту 

наявності майна в місці, зазначеному в договорі  страхування  як місце дії  договору 

страхування в момент страхового випадку, а також розміру завданого збитку, то 

Страховик письмово повідомляє Страхувальника про необхідність  проведення  

додаткового  розслідування  обставин  страхового  випадку,  одержання додаткових 

експертних висновків про розмір заподіяного збитку або інших документів та/або 

інформації, необхідних для виплати. При цьому Страховик може самостійно направляти 

запити в  компетентні  органи  про  представлення  відповідних  документів  та  

інформації. Строк складання Страхового Акта при цьому відкладається до моменту 

отримання такої інформації. 
    8.7. В окремих випадках, якщо проміжок часу між датою встановлення факту настання 

страхового  випадку  і  датою  остаточного  визначення  розміру  збитку  перевищує  30  

(тридцять) робочих днів, Страховик,  на  прохання  Страхувальника,  має  право  

здійснити  виплату частини  страхового відшкодування. Розмір виплати частини 

страхового відшкодування визначається Страховиком і згодом враховується при 

остаточних взаєморозрахунках. 
    8.8. Якщо страхова премія за договором страхування сплачується в розстрочку, то 

виплата страхового відшкодування здійснюється після одержання Страховиком повної 

суми страхової премії, що належить до сплати за весь строк дії договору  страхування,  

якщо  інше  не передбачено договором страхування. 
 

9. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 
 

     9.1. Підставою для відмови Страховика у страхової виплаті можуть бути: 

     9.1.1. 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. 
     9.1.2. Вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь 

якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 
     9.1.3. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей 

або документів,  що впливають на оцінку ризику при укладанні цього Договору і на 

об'єктивність встановлення причин і обставин настання випадку, що призвів до 

матеріального збитку. 

     9.1.4. Отримання  Страхувальником  (Вигодонабувачем)  повного  відшкодування  

своїх витрат  від  особи  (осіб)  або  від  імені  особи  (осіб),  відповідальної  

(відповідальних)  за заподіяння збитків. 
     9.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку 

без поважних  на  це  причин  або  створення  Страховикові  перешкод  у  визначенні  
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обставин, характеру та розміру збитків. 
     9.1.6. Інші випадки, передбачені законодавством України або договором страхування. 

     9.2. У випадку, якщо про обставини, зазначені у п. п. 6.2.9, 9.1 цих Правил, Страховику 

стало  відомо  після  виплати  страхового  відшкодування,  то  він  має  право  вимагати  

від Страхувальника повернення виплаченого відшкодування або його частини. 
 

 

                10.    ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 
 

     10.1. Зміни  умов  договору  страхування  здійснюються  за  взаємною  згодою 

Страхувальника і Страховика на підставі письмової заяви однієї з сторін протягом п'яти 

днів з моменту  отримання  заяви  іншою стороною,  якщо  інше  особливо  не  зазначено  

в  договорі страхування. 

     10.2. Якщо будь-яка зі сторін не згодна на внесення змін в договір страхування, в той 

же строк (п. 10.1 цих Правил), вирішується питання про дію договору страхування на 

попередніх умовах або про припинення його дії. 
     10.3. З моменту отримання заяви однією зі  сторін до моменту прийняття рішення,  що 

випливає з пп.  10.1 та 10.2 цих Правил, договір страхування продовжує діяти на 

попередніх умовах. 
     10.4. Всі  зміни  в  договір  страхування  вносяться  за  взаємною  згодою  сторін  та 

оформлюються Додатковими угодами в письмовій формі.  Додаткова угода стає  

невід'ємною частиною договору страхування з моменту її підписання. 
 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

     11.1.  Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі: 

     11.1.1. Закінчення строку дії договору страхування. 
     11.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі. 
     11.1.3.Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором 

страхування строки. При цьому, Договір вважається достроково припиненим у випадку, 

якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою 

Страховика протягом 10 робочих днів із дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, 

якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 
     11.1.4.Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника – 

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 

Законом України; ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством 

України. 

     11.1.5. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 
     11.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством України. 
     11.2. 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 пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору 

страхування, якщо інше ним не передбачено. 
     11.3.У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, 

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та 
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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. 
     11.4. 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, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 

розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

відшкодування,  що були здійснені  за цим договором страхування. 
 

 

12. РЕГРЕС 
 

     12.1. До Страховика, що сплатив страхове відшкодування, переходить в межах 

сплаченої суми  право  зворотної  вимоги (регресу),  що Страхувальник  (або інша  особа,  

що  отримала страхове відшкодування) має до особи, відповідальної за завдані збитки. 
     12.2. У випадку отримання Страхувальником відшкодування збитків від особи, винної 

в заподіянні цих збитків, він зобов'язаний у 10-денний строк повернути Страховику 

отримане від нього страхове відшкодування. Якщо збитки відшкодовані винуватцем події 

частково та менше отриманого страхового відшкодування, то Страховику повертається 

частина страхової виплати у  розмірі  суми,  отриманої  Страхувальником від особи,  

винної  в  заподіянні  збитків.  Якщо особа,  що  винна  в  збитках,  компенсувала  

повністю  або  частково  шкоду,  завдану Страхувальнику, до отримання останнім 

страхового відшкодування, то сума страхової виплати за договором страхування, 

зменшується на суму отриманої компенсації. 
      12.3.Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику сплачене страхове 

відшкодування (або відповідну його частину), якщо протягом передбачених 

законодавством строків позовної давнини виявиться  така  обставина, що повністю або 

частково  позбавляє Страхувальника права на страхове відшкодування. 
 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

      13.1.Спори за договором страхування між Страхувальником та Страховиком 

вирішуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не дадуть 

результату, вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 
 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
 

14.1. Цими Правилами  встановлено  основні  умови  добровільного  страхування  

майна, однак,  за  домовленістю сторін  у  договір  страхування  можуть  бути  внесені  

застереження, доповнення та зміни, виходячи з конкретних умов страхування, що не 

погіршують становище Страхувальника  порівняно  з  основними  положеннями цих  

Правил  та  відповідають  Закону України  «Про  страхування»,  «Цивільному кодексу  

України»  та іншим законодавчим актам України.      

14.2.Договором  страхування  можуть  бути  передбачені  умови,  за  якими  сторони 

звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх 
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обов’язків за договором страхування, зокрема, форс-мажорні обставини: 
14.2.1. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини нездоланної  сили,  

на які сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, такі як: 

стихійні явища, війна, бойові дії, антитерористичні операції, суспільні безладдя, 

державний переворот, а також рішення і дії органів державної влади, якщо такі  обставини 

можуть  призвести до об'єктивної  неможливості  для сторін (сторони) виконати свої 

зобов'язання за договором страхування. 
14.2.2. Сторона,  для якої  створилась неможливість виконання зобов'язань за 

договором страхування, повинна не пізніше 10 робочих днів з моменту настання форс-

мажорних обставин (якщо інше не передбачено договором страхування),  сповістити іншу 

сторону про настання і припинення обставин,  що перешкоджають виконанню зобов'язань 

за договором страхування. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання 

чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них. 

14.2.3. У  випадку  виникнення  форс-мажорних  обставин,  строк  дії  та  виконання 

зобов’язань відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини. 
14.2.4.Якщо  форс-мажорні  обставини  діють  протягом 3  (трьох)  послідовних  

місяців, кожна  зі  сторін  буде  мати  право  відмовитися  від  подальшого  виконання  

зобов'язань  за договором страхування, без права відшкодування можливих збитків. 
14.2.5. Свідоцтво,  видане  торгівельно-промисловою  палатою  України  або  іншими 

компетентними органами, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості форс-

мажорних обставин або інших передбачених договором страхування умов, за якими 

сторони звільняються від відповідальності  за невиконання або неналежне виконання 

своїх обов’язків за договором страхування. 
14.3. Страхувальник зобов'язаний письмово інформувати Страховика про всі договори 

страхування, що укладені або що укладаються з іншими Страховиками щодо майна, яке 

страхується. При цьому він має вказати найменування інших Страховиків, страхові ризики 

і розміри страхових сум, номери договорів (полісів) і строки дії договорів страхування. 
14.4.Якщо на момент настання страхового випадку стосовно застрахованого майна 

діяли також інші договори страхування за аналогічними ризиками, відшкодування збитку 

розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, на які майно застраховане 

кожною страховою організацією. Страховик виплачує страхове відшкодування лише в 

тому розмірі, що припадає на його частку. Загальне страхове відшкодування, отримане 

Страхувальником від усіх Страховиків, не може перевищувати розміру понесеного збитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



19 
 

СЕКЦІЯ 1 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

НА ВИПАДОК ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ З ВОДОПРОВІДНИХ, 

КАНАЛІЗАЦІЙНИХ, 
ОПАЛЮВАЛЬНИХ І ПРОТИПОЖЕЖНИХ (СПРИНКЛЕРНИХ) СИСТЕМ 

“ЗАЛИТТЯ”(WATER DAMAGE) 
 

     1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил на умовах, 

зазначених у цій Секції, страховим випадком вважається пошкодження майна внаслідок: 
    -  впливу води,  гарячої  або  холодної,  що  вилилася  поза  призначенням з  внутрішньої 

водопровідної системи будинку або її частин (у тому числі з кранів); 
   -  впливу стічних  каналізаційних  вод,  що  розлилися  внаслідок  аварії,  непередбаченої 

поломки або виходу з строю внутрішньої каналізаційної системи будинку або її частин; 

   - впливу води або іншої рідини,  що вилилася внаслідок аварії,  непередбаченої поломки 

або  виходу з  строю опалювальної  системи  будинку  або  її  частин,  а  також раптового  і  

не викликаного необхідністю включення останніх; 
   -  впливу  води,  що  витекла  з  систем  пожежогасіння  (спринклерних  систем),  що 

знаходяться  всередині  приміщення,  у  зв’язку  з  аварією,  непередбаченою  поломкою  

або виходом з  строю,  а  також у зв’язку з  раптовим і  не  викликаним нагальною 

необхідністю включенням таких систем; 

  - впливу води, що вилилася з акваріуму; 

  - впливу води, що вилилася з пральної або посудомийної машини, а також з 

ортопедичних матраців з водою. 
Майно може  бути застрахованим на умовах обмеженого набору причин та  

обставин настання страхового випадку з числа вищенаведених. 

    2. При страхуванні  будинків та споруд на умовах,  зазначених в цій Секції,  договором 

страхування може бути додатково передбачена компенсація: 
    - витрат з усунення збитків (враховуючи допоміжні роботи з відтаювання) через 

раптове замерзання  трубопровідних  систем  водопостачання,  каналізації,  водяного  та  

парового опалення, спринклерних установок; 

    -  витрат  з  усунення  збитків  (враховуючи  допоміжні  роботи  з  відтаювання)  через 

замерзання басейнів, санвузлів, водопровідних кранів, опалювальних батарей, котлів, 

парових котлів, бойлерних установок водяного та парового опалювання.  

     При  цьому,  при  необхідності  заміни  ділянки  труби,  по  кожному страховому 

випадку відшкодовуються  витрати,  що  не  перевищують  вартості  заміни  двох  

погонних  метрів пошкодженої ділянки труб. 
     3. Якщо це окремо не зазначено у договорі  страхування,  відшкодуванню не 

підлягають збитки, що стали наслідком зворотної течії стічних каналізаційних вод з 

відкритої каналізації. 

     4. В усіх випадках не підлягають відшкодуванню витрати з ремонту або заміни, а також 

розморожування  трубопроводів  або  інших  частин  водопровідних,  опалювальних, 

каналізаційних або протипожежних систем, що знаходяться поза застрахованими 

будинками і приміщеннями. 
     5. Зазначені  в  п.1  цієї  Секції  збитки,  заподіяні  машинам,  устаткуванню,  котлам  і 

електросиловим  установкам,  електронному  обладнанню  та  побутовій  техніці, 

використовуваним  у  промислових,  комерційних  та  особистих  цілях,  а  також  збитки  

від пошкодження майна гарячим або конденсованим паром при поломці систем, 

перерахованих у п.1  цієї  Секції,  підлягають  відшкодуванню тільки якщо  це  окремо 

передбачено  договором страхування. 
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     6.Не відшкодовуються збитки від раптового включення протипожежних 

(спринклерних) систем, що стало наслідком нижчезазначених подій: 

     6.1. Високої температури, що виникла при пожежі. 
     6.2. Ремонту або реконструкції застрахованих будинків і споруд. 
     6.3. Монтажу, демонтажу, ремонту або зміни конструкції самих спринклерних систем. 
     6.4. Будівельних дефектів або дефектів самих спринклерних систем, про які було 

відомо або повинно бути відомо Страхувальнику до настання збитку. 
     7. Страховик не відшкодовує: 
     7.1. Збитки,  заподіяні  резервуарам,  системам,  в яких знаходиться  вода,  і  

сантехнічній арматурі в результаті механічного впливу гідрошвидкісного напору та/або 

гідравлічного удару. 

     7.2. Збитки,  заподіяні  в результаті  механічних пошкоджень  від напору води та  інших 

рідин. 

     7.3. Збитки, заподіяні в результаті випробувань навантажень зі зміною тиску. 

     7.4. Збитки від пошкодження застрахованого майна водою,  якщо вони відбулися через 

інші причини, окрім зазначених у п.1 цієї Секції, наприклад: 
      - збитки,  заподіяні  водяним  паром;  розлитою  водою;  водою  для  прибирання  у 

приміщеннях; водою зі спринклерних установок або зрошувальних установок; 
      - збитки, заподіяні атмосферними опадами, ґрунтовими водами, стоячими або 

поточними водами, паводком і викликаним ними застоєм води; 
     - збитки,  заподіяні  водою,  якщо її  вихід з  систем,  зазначених у п.1  цієї  Секції,  

стався внаслідок просіданням ґрунту, зсуву та інших стихійних лих; 

     - збитки, заподіяні сирістю. 
    7.5. Збитки від пошкодження  в  місцях  з'єднання  з  трубопроводами систем апаратів  і 

приладів,  зазначених  у  п.1  цієї  Секції,  таких  як  крани,  вентилі,  баки,  ванни,  

радіатори,  опалювальні котли, бойлери тощо, крім випадків, зазначених у п.2. цієї Секції. 

    7.6. Збитки,  що  сталися  внаслідок  природного  зносу,  корозії  або  іржавіння  систем, 

зазначених у п.1 цієї Секції. 
    7.7. Збитки, заподіяні товарам на складі, якщо вони зберігаються у підвальних або 

інших заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 см від поверхні підлоги. 
    7.8. Збитки, завдані застрахованому майну внаслідок пожежі, удару блискавки або 

вибуху, навіть у тому випадку, коли пожежа або вибух стали наслідком випадків, 

зазначених у п.1. цієї Секції. 
     8. Додатково до обов'язків Страхувальника,  зазначених у п.6.2 Загальних Положень 

цих Правил, при страхуванні на умовах, зазначених в цій Секції, Страхувальник 

зобов'язаний: 
    8.1.Забезпечити нормальну експлуатацію водопровідних, каналізаційних, опалювальних 

і протипожежних систем у застрахованих будинках та спорудах,  або будинках та 

спорудах,  де знаходиться застраховане майно, їхнє своєчасне технічне обслуговування і 

ремонт, виконувати всі законні і нормативні вимоги з експлуатації цих систем. 
    8.2. Відключити і забезпечити своєчасне звільнення від води і пару систем, зазначених у 

п.8.1  цієї Секції, у випадку звільнення застрахованих будинків і  споруд для  капітального 

ремонту або для інших цілей на термін більший 60-ти днів. 
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СЕКЦІЯ 2 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

НА ВИПАДОК КРАДІЖКИ, КРАДІЖКИ ЗІ ЗЛОМОМ, ПОГРАБУВАННЯ 
(BURGLARY AND ROBBERY) 

   1. За Договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил на умовах, 

зазначених у  цій  Секції,  страховим  випадком  вважається  пошкодження,  втрата  або  

загибель  майна внаслідок: 
   1.1. Крадіжки зі зломом. 
   1.2. Пограбування в межах місця дії договору страхування. 
   Майно  може  бути  застрахованим на  умовах  обмеженого  набору  причин  та  

обставин настання страхового випадку, з числа вищенаведених. На  особливих умовах,  

зазначених в  договорі  страхування,  страховим випадком також може вважатися 

пошкодження, втрата або загибель майна внаслідок крадіжки 

    2. «Крадіжкою зі зломом» за цими Правилами вважається пошкодження, знищення або 

втрата  застрахованого  майна  в  результаті  спроби  здійснення  або  здійснення  крадіжки  

зі зломом, коли зловмисник створює собі доступ до застрахованих приміщень (чи 

приміщення, в якому  розташовується  застраховане  майно),  сейфів  або  сховищ  шляхом  

використання підроблених ключів,  відмичок або інших допоміжних засобів,  а також 

фізичної  сили,  і  при цьому залишає  відповідні  сліди  проникнення,  що  можуть  

кваліфікуватися  як  доказ  такого проникнення.  При цьому самого лише факту зникнення 

майна недостатньо для доказу факту проникнення. «Пограбуванням», за цими Правилами, 

вважається пошкодження,  знищення або втрата застрахованого майна,  якщо з метою 

заволодіння застрахованим майном або його частиною відбувся напад на Страхувальника, 

членів його сім’ї та(або) його працівників із застосуванням насильства  або  погрози  

застосування  такого  насильства,  яке  як  становило  небезпеку  для їхнього життя та 

здоров'я, так і не становило, але могло становити такої безпеки. 

    «Крадіжкою», за цими Правилами, вважається таємне викрадення застрахованого 

майна. Факт зникнення застрахованого майна також вважається крадіжкою 
     3. В  межах  цієї  Секції  «Крадіжка  зі  зломом»  визнається  страховим  випадком  при 

наявності наступних фактів, а саме коли зловмисник (зловмисники): 
     3.1. Проникає  в  застраховане  приміщення  (приміщення,  в  якому  розташовується 

застраховане  майно),  зламуючи  двері,  вікна  або  інші  отвори  (люки  на  горищі  тощо), 

застосовуючи відмички,  підроблені  ключі  або інші  технічні  засоби,  а також власну 

фізичну силу, і при цьому залишає відповідні сліди проникнення, що можуть 

кваліфікуватися як докази такого проникнення.  При цьому самого лише  факту зникнення  

майна  з  місця  страхування недостатньо для доказу факту проникнення. 
     3.2. Зламує  у  межах  застрахованих  приміщень  (приміщень,  в  яких  розташовується 

застраховане майно) предмети,  що використовуються як сховища застрахованого майна,  

або відмикає їх за допомогою відмичок, підроблених ключів або інших інструментів.  
     3.3. Проникає  в  застраховане  приміщення  (приміщення,  в  якому  розташовується 

застраховане майно), за допомогою ключів-оригіналів, якими він заволодів шляхом 

крадіжки зі зламом або пограбування. 

     3.4. Вилучає  предмети із  закритих приміщень,  куди він раніше  проникнув  

звичайним шляхом, у яких таємно продовжував залишатися до їхнього закриття і 

використовував засоби,  зазначені в п.3.1 цієї Секції при виході з приміщення. 
     3.5. При здійсненні  звичайної крадіжки виявляється викритим та використовує  засоби, 

зазначені в п. 3.1 і 3.2 цієї Секції для того, щоб заволодіти вкраденим майном. 

     3.6. Проникнення на територію страхування (вилучення застрахованого майна) шляхом 

незаконного  використання  секретного  коду  замка  (використання  секретного  коду  
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замка (замків), яким злочинець заволодів шляхом обману), визнається страховою подією, 

тільки якщо це окремо обумовлено в договорі страхування. 

     4. Договір страхування в приміщеннях, що використовуються, окрім як 

Страхувальником, членами його сім’ї та(або) працюючими у нього особами, також 

третіми особами, діє тільки в тому випадку, якщо це окремо обумовлюється в договорі 

страхування.  

     5. В межах цієї  Секції  «Пограбування»  визнається  страховим випадком,  якщо  

мають місце такі факти: 
     5.1. До  Страхувальника,  членів  його  сім’ї  та(або)  осіб,  що  у  нього  працюють, 

застосовується насильство для стримування їхнього опору вилученню застрахованого 

майна. 

     5.2. Страхувальник,  члени  його  сім’ї  та(або)  працюючі  у  Страхувальника  особи  

під загрозою  небезпеки  їхньому  здоров'ю  або  життю  передають  або  допускають  

передачу застрахованого майна зловмисникам в межах місця страхування.  Якщо місцем 

страхування є кілька  застрахованих  будинків  або  об'єктів,  пограбуванням вважається  

вилучення  майна  в межах  того  застрахованого  будинку,  в  якому  виникла  загроза  

здоров'ю  або  життю Страхувальника, членів його сім’ї або працюючих у нього осіб. 
     5.3. Застраховане  майно  вилучається  у  Страхувальника,  членів  його  сім’ї  та(або) 

працюючих у нього осіб у період перебування цих осіб у безпорадному стані, якщо такий 

їхній стан не став наслідком їхніх злочинних дій або дій,  викликаних грубою 

необережністю,  і не дозволяє їм вчинити опір такому вилученню,  в тому числі,  якщо 

вони знаходилися в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. 

     5.4. Дії  осіб, в обов'язки яких входить охорона застрахованого майна (служби безпеки, 

позавідомчої охорони тощо),  під час «Пограбування»,  за оцінкою відповідних 

компетентних органів, були визнані професійними та адекватними. 

     6. Страховик  згідно  з  Договором  страхування  не  відшкодовує  збитки,  що  сталися 

внаслідок: 
     6.1. Дій осіб, що проживають зі Страхувальником і ведуть з ним спільне господарство, 

що мають ознаки подій, зазначених у п.1 цієї Секції. 

     6.2. Навмисних  дій  співробітників  Страхувальника,  за  винятком  випадків,  коли 

здійснення і підготовка подій, зазначених у п.1 цієї Секції, відбувалися в той час, коли 

доступ у застраховані  приміщення  (приміщення,  що  містять  застраховане  майно)  для  

цих  осіб  був закритий. 
     6.3. Пожежі,  вибуху  або  пошкодження  водопровідною  водою,  якщо  ці  події  стали 

наслідком подій, зазначених у п.1 цієї Секції. 

     6.4. Шахрайських дій. 
     6.5. Пошкодження, знищення або втрати майна безпосередньо після страхового 

випадку, зазначеного в цій Секції. 
     6.6. Крадіжки  застрахованого  майна,  якщо  сліди  використання  відмичок  та  інших 

допоміжних засобів не можуть кваліфікуватися  як доказ  факту проникнення зловмисника 

в застраховане приміщення (приміщення, у якому знаходиться застраховане майно). 
     6.7. Якщо застраховане майно знаходилося під охоронною спеціальних систем захисту 

і така система не була включена, у тому числі у зв'язку з її несправністю, за винятком 

випадку, коли система охорони була виведена з ладу зловмисником.  
     6.8. Незрозумілої  втрати;  містичного  зникнення;  недостач,  встановлених  під  час 

інвентаризації;  недостач в результаті  помилок в  обліку та  розрахунках  під час  

проведення інвентаризації.  

    7. Якщо  договором страхування  передбачене  спеціальне  страхування  для  особистого 

майна співробітників Страхувальника – юридичної особи або підприємця, то таке 
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страхування поширюється тільки на предмети,  які ці особи зазвичай використовують при 

виконанні ними своїх службових обов'язків. Перелік такого майна зазначається в договорі 

страхування.  Якщо інше не зазначене в договорі страхування, страхуванням не 

покриваються готівкові гроші, цінні папери і транспортні засоби, що належать 

співробітникам Страхувальника. Страхування щодо вищезазначеного майна діє тільки в 

тому випадку, якщо у відношенні  до цього ж майна не укладено інших договорів 

страхування. 
    8. Тільки якщо це особливо зазначено у договорі страхування, відшкодуванню 

підлягають витрати  необхідні  для  заміни  або  ремонту замків  (але  тільки  тих  замків,  

що  дійсно  були зіпсовані, а не всієї комплексної замикаючої системи), у сумі, не більшій, 

ніж 5000 гривень, що відшкодовуються додатково до витрат, зазначених у п.1.7 Загальних 

Положень цих Правил. 
    9. Страхуванням  покриваються  збитки,  заподіяні  викраденням,  пошкодженням  або 

знищенням тільки того застрахованого майна, що у момент здійснення подій, зазначених у 

п.1 цієї  Секції,  знаходилося  в  місці  страхування  (п.3  Загальних  Положень  цих  

Правил).  Факт перебування майна в місці страхування в момент страхового випадку має 

бути підтверджений Страхувальником документально. Незастрахованим вважається 

майно, доставлене на місце страхування за вимогою злодія або грабіжника з-за меж цього 

місця страхування. 

    10. Якщо  договором страхування  передбачається  спеціальне  покриття  зі  страхування 

майна,  зазначеного  в  пп.1.9.1,  1.9.2,  1.9.3, 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6, 1.9.7  Загальних  Положень  

цих  Правил,  страхове відшкодування  виплачується  тільки в тому випадку,  якщо в 

момент здійснення  крадіжки зі зломом (п.1.1 цієї Секції) або пограбування (п.1.2 цієї 

Секції) воно знаходилося в спеціальних сховищах  (броньованих  приміщеннях,  сейфах,  

вогнетривких  шафах  тощо).  Страховик  має право вимагати від Страхувальника 

вказувати в договорах страхування тип і ступінь безпеки таких сховищ,  а також вимагати 

утримання коштовного майна у сховищах або у спеціальних місцях збереження,  якщо 

його страхування  передбачається договором страхування.  Касові  і торгові апарати не 

вважаються сховищами, зазначеними в цьому пункті. 

     11. Якщо тільки це окремо не обумовлено в договорі страхування, страхування на 

умовах, зазначених у цій Секції, не поширюється на: 

   -  касові та аналогічні до них апарати, до вилучення з них готівки; 
   - торгові,  розмінні  та аналогічні  автомати з пристроями для прийому монет, паперових 

грошей, жетонів та інших замінників грошей, включаючи їхній вміст. 
     12. Касири,  інкасатори,  а також особи,  що здійснюють перевезення коштовного 

майна, прирівнюються до співробітників Страхувальника за умови, якщо вони скоїли дії, 

передбачені пп.2.6.2, 9.1.1, 9.1.2  Загальних  Положень  цих  Правил,  що  спричинили  

втрату  або  пошкодження довіреного їм Страхувальником майна, якщо інше не 

передбачено договором страхування. 
      13. У  випадку,  якщо  Страхувальнику  стане  відоме  місцезнаходження  втраченого 

внаслідок страхового випадку майна, він зобов'язаний негайно сповістити про це 

Страховика. При цьому, якщо втрачене в результаті страхового випадку майно: 

      13.1. Повернуто  Страхувальнику  в непошкодженому  стані  до  виплати  Страховиком 

страхового відшкодування, страхове відшкодування не виплачується. 
      13.2. Повернуто Страхувальнику в  непошкодженому  стані  після  виплати  страхового 

відшкодування, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отриману суму 

страхового відшкодування. Страхувальник, однак, має право не повертати отримане 

відшкодування, якщо повернення такого майна було здійснено після закінчення року від 

дати страхового випадку. Повернуте  майно в останньому випадку переходить у власність 
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Страховика.  Страхувальник зобов'язаний передати Страховику це майно, а також усі 

документи, що підтверджують перехід цього майна у власність Страховика. 

       13.3. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані  – Страховик виплачує 

страхове відшкодування  відповідно  до  умов  п.  8  Загальних  Положень  цих  Правил,  у  

розмірі, визначеному у відповідності до умов п. 7 Загальних Положень цих Правил. 
       14. Якщо цінні папери, ощадні книжки або аналогічні їм документи, втрачені 

внаслідок страхового випадку, анулюються установами, що  їх  видали, у  встановленому 

порядку, то вищезазначене майно вважається повернутим, а взаємостосунки 

Страхувальника і Страховика регулюються в тому ж порядку, що і при поверненні 

втраченого майна (п. 13 цієї Секції). 
      15. Додатково до змін ступеню ризику,  зазначених у п.6.2.6  Загальних Положень  цих 

Правил, підвищенням ступеню ризику при страхуванні на умовах цієї Секції вважається: 
      15.1. Усунення або заміна на менш надійні сховища, передбачені для коштовного 

майна, при зниженні ступеня надійності місць збереження. 

      16. На додаток до обов'язків Страхувальника, зазначених у п.6.2 Загальних Положень 

цих Правил, при страхуванні на умовах, зазначених у цій Секції, Страхувальник 

зобов'язаний: 
      16.1. У неробочий час забезпечувати зачинення  застрахованих приміщень  і  сховищ,  

а також приміщень, у яких знаходиться застраховане майно, а в місцях збереження 

цінностей вживати всі заходи для забезпечення ступеня безпеки, передбаченого для цих 

місць договором страхування або іншими нормативними актами. 
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СЕКЦІЯ 3 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

НА ВИПАДОК ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ТРЕТІХ ОСІБ (ПДТО) 
 

     1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил на умовах, 

зазначених у  цій  Секції,  страховим  випадком  вважається  пошкодження,  втрата  або  

загибель  майна внаслідок  протиправних дій третіх осіб.  «протиправні дії третіх осіб» за  

цими  Правилами  вважається  пошкодження  або  знищення застрахованого майна в 

результаті навмисних дій третіх осіб, в тому числі наслідків здійснення або спроби 

здійснення крадіжки зі зломом та/або пограбування. 
     Майно  може  бути  застраховане  на  умовах  обмеженого  набору  причин  та  

обставин настання страхового випадку. 

    2. Страховик не відшкодовує збиток: 

    2.1. Заподіяний крадіжкою та/або безпідставним привласненням застрахованих 

предметів. 

    2.2. Пов'язаний з нанесенням на застраховане майно малюнків, написів, приклеюванням 

паперової, плівкової та іншої поліграфічної продукції (оголошення, реклама, плакати, 

листівки тощо), інших подібних дій. 
    2.3. Заподіяний  застрахованому  майну,  що  знаходиться  під  відкритим  небом  (крім 

випадків,  коли  застрахованим  майном  є  будинок  (споруда)),  навіть  якщо  воно  

захищене матеріалами  (конструкціями)  з  малим  ступенем  твердості  (парусиною,  

плівкою,  надувною конструкцією) або міститься всередині відкритих споруд. 
    2.4. Заподіяний застрахованому майну внаслідок зміни температури,  перебоїв у подачі 

електроенергії,  тепла  або кондиціонованого повітря,  навіть  якщо вони відбулися  

внаслідок страхового випадку, передбаченого договором  страхування. 

    2.5. Який є наслідком дій, що мають ознаки подій, зазначених у п.1 цієї Секції, осіб, які 

проживають зі Страхувальником і ведуть з ним спільне господарство. 
    2.6. Який є наслідком навмисних дій співробітників Страхувальника. 

    2.7. Який є наслідком пожежі,  вибуху або пошкодження водопровідною водою, якщо ці 

події стали наслідком подій, зазначених у п.1 цієї Секції. 

    2.8. Якщо застраховане майно знаходилося під охоронною спеціальних систем захисту 

та така система не була увімкнена, у тому числі у зв'язку з її несправністю, за винятком 

випадку, коли система охорони була виведена з ладу зловмисником.  

     3. Якщо тільки це окремо не обумовлено в договорі страхування, страхування на 

умовах, зазначених у цій Секції, не поширюється на: 

    - касові та аналогічні до них апарати – до вилучення з них готівки; 
    - торгові, розмінні  та аналогічні  автомати з пристроями для прийому монет, паперових 

грошей, жетонів та інших замінників грошей, включаючи їхній вміст. 
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СЕКЦІЯ 4 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

НА ВИПАДОК “МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ” (MECHANICAL DAMAGES) 
 

      1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил, на умовах, 

зазначених у  цій  Секції,  страховим  випадком  вважається  пошкодження,  втрата  або  

загибель  майна внаслідок наїзду на застраховане майно транспортних засобів; 

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 та ін.);  

механічних пошкоджень від напору води та інших рідин. 
     Майно  може  бути  застраховане  на  умовах  обмеженого  набору  причин  та  

обставин настання страхового випадку з числа вищенаведених. Збитком внаслідок «наїзду 

транспортних засобів», відповідно до цих Правил, вважається пошкодження або знищення 

застрахованого майна в результаті його безпосереднього контакту з будь-якими видами 

транспорту. 
     2. Страховик не відшкодовує: 
     2.1.  Збиток,  заподіяний  ударами  і  зіткненнями,  причиною  яких  став  транспорт  

або літальні  апарати,  що належать Страхувальнику, членам його родини або працюючим 

у нього особам,  а  також  знаходяться  у  зазначених  осіб  у  тимчасовому  користуванні.  

Не відшкодовуються також збитки, нанесені транспортним засобам та їхньому вмісту, за 

винятком випадків, коли зазначені засоби є застрахованими об'єктами за договором 

страхування.  
    2.2. Збиток, що виник у результаті стихійних лих. 

    2.3. Збиток, що виник в результаті впливу вогню, вибуху, падіння пілотованого 

літального апарата, його частин або вантажу, що перевозився цим апаратом. 
    2.4. Збиток,  що виник у результаті  розмокаючого (роз'їдаючого)  впливу води та інших 

рідин. 

    2.5. Збиток,  викликаний проведенням підривних робіт, виїмкою ґрунту з котлованів або 

кар'єрів,  засипанням порожнин  або  проведенням земленасипних  робіт,  усадкою,  

провалом, обвалом або оповзанням ґрунту або з цієї  причини,  навіть якщо безпосередня 

або віддалена причина цих явищ і покривалася страховим захистом. 
    2.6. Збиток, спричинений протиправними діями третіх осіб. 

    2.7. Збиток, заподіяний 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. 
    2.8. Збиток,  заподіяний застрахованому майну внаслідок зміни температури,  перебоїв у 

подачі електроенергії, тепла або кондиціонованого  повітря,  навіть  якщо  вони  відбулися 

внаслідок страхового випадку, передбаченого договором страхування. 

    2.9. Збиток, заподіяний внаслідок биття скла та виробів з нього. 
    2.10.Збиток,що став наслідком грубої необережності або навмисних дій Страхувальника 

та/або невиконання ним всіх офіційних та законних вимог з експлуатації застрахованого 

майна (ПТБ, керівництва користувача, інструкції з експлуатації тощо). 
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СЕКЦІЯ 5 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

НА ВИПАДОК ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ 
В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ, 

РЕКОНСТРУКЦІЙНИХ 
АБО ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

 

     1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил на умовах, 

зазначених у  цій  Секції,  страховим  випадком  вважається  втрата,  пошкодження  або  

руйнування застрахованих  об'єктів  майна  внаслідок  будь-якого  непередбачуваного  і  

раптового  впливу ремонтних,  будівельних, реконструкційних або відновлювальних 

робіт, якщо компетентними органами встановлено причинно-наслідковий зв'язок  між 

настанням збитків  та  здійсненням таких робіт. 

    1.1. На  умовах  цієї  Секції  майно  вважається  застрахованим  протягом  дії  договору 

страхування,  незалежно від часу проведення ремонтних,  будівельних,  реконструкційних 

або відновлювальних робіт, що викликали страховий випадок. 
    Майно  може  бути  застраховане  на  умовах  обмеженого  набору  причин,  обставин  

та наслідків настання страхового випадку з числа вищенаведених. 
    2. Страховик не відшкодовує: 
    2.1. Поверхневі  пошкодження,  що  не  заважають  стабільності  експлуатації  та 

використанню застрахованого майна, та не наражають на небезпеку його користувачів. 

    2.2. Втрату або пошкодження,  що є передбачуваними,  виходячи з характеру (природи) 

зазначених в цій Секції робіт або способу їхнього виконання, якщо такі роботи 

здійснюються з відома та за згодою Страхувальника. 

    2.3. Витрати на запобіжні втрати або міри мінімізації  збитків,  що стануть необхідними 

протягом періоду страхування, у випадку, якщо зазначені в п.1 цієї Секції роботи 

здійснюються з відома та за згодою Страхувальника. 
    3. Додатково до обов'язків Страхувальника,  зазначених у п.6.2 Загальних Положень цих 

Правил, при страхуванні  на умовах, зазначених у цій Секції,  у випадку, якщо зазначені в 

п.1 цієї  Секції  роботи здійснюються  з  відома  та  за  згодою Страхувальника,  то 

Страхувальник зобов'язаний: 
    3.1. До початку таких робіт  здійснити всіх необхідних та  встановлених відповідними 

нормативними документами заходів щодо забезпечення збереження застрахованого 

майна. 
    4. Договір  страхування,  укладений  на  випадки  подій,  зазначених  в  цієї  Секції,  

може передбачати  обмеження  умов  відшкодування  збитків,  якщо  після  відшкодування  

збитку причина настання страхової події не була виявлена або не була усунута. 
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СЕКЦІЯ 6 
УМОВИ СТРАХУВАННЯ 

СКЛЯНІ ПОВЕРХНІ НА ВИПАДОК РОЗБИТТЯ (GLASSES) 
     1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил на умовах, 

зазначених у цій Секції, страховим випадком вважається пошкодження або загибель 

скляних поверхонь, що викликані їхнім розбиттям. При цьому у випадку, якщо дані 

об'єкти мають розміри  (площа  засклення)  більш  1.5  м2  кожний  і  виготовлені  з  будь-

якого  скла,  крім звичайного віконного,  такі  об'єкти визначаються  у договорі  

страхування  окремо від іншого майна, застрахованого за таким договором. 
     «Розбиття» за цими Правилами має місце, якщо тріщина проходить через усю товщину 

застрахованого предмету. 

     2. Відшкодуванню  підлягають  збитки,  заподіяні  зазначеним  у  договорі  страхування 

скляним  поверхням  та  елементам,  вже  встановленим  у  віконні  або  дверні  рами,  або 

змонтованим у місцях їхнього  кріплення,  внаслідок  їхнього  випадкового,  ненавмисного 

розбиття.  
     3. За згодою сторін на умовах, зазначених у цій Секції, можуть бути також застраховані 

рекламні світлові установки зі скляних деталей і неонових або інших аналогічних 

трубкових ламп. 
     4. Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок: 

     4.1. Видалення або демонтажу шибок або деталей зі скла з віконних або дверних рам 

або інших місць їхнього постійного кріплення. 
     4.2. Випадкового або навмисного фарбування застрахованих деталей зі скла. 

     4.3. Випадкової або навмисної наклейки на застрахований об'єкт паперової, плівкової 

або іншої поліграфічної продукції (оголошення, реклама, плакати, листівки тощо). 
     4.4. Пошкодження  поверхні  шибок або скляних об'єктів,  зазначених у п.2.  цієї  Секції 

(наприклад, подряпини). 

     5. Договором страхування може бути передбачене також відшкодування наступних 

витрат, пов'язаних з настанням страхового випадку: 
     5.1. З тимчасової  заміни розбитих  шибок  у випадку неможливості  термінової  заміни 

склом, цілком аналогічним розбитому. 
     5.2. З  монтажу  та  демонтажу  предметів,  що  перешкоджають  заміні  розбитих  

шибок (жалюзі, ролети, ґрати тощо). 
     5.3. З оренди, монтажу та демонтажу будівельних лісів, якщо вони необхідні для заміни 

застрахованих шибок або деталей зі скла, розташованих на високих поверхах. 
     5.4. З фарбування, розпису, гравіруванню або іншого прикрашання шибок або деталей 

зі скла, якщо таке прикрашання мало місце до настання страхової події. 
     5.5. З монтажу та збирання рекламних установок. 

     6. Додатково до обов'язків Страхувальника,  зазначених у п.6.2 Загальних Положень 

цих Правил,  при  страхуванні  на  умовах,  зазначених  у  цій  Секції,  Страхувальник  

зобов'язаний дотримуватись наступних правил безпеки: 
     6.1. Не  допускати  відтаювання  або  відморожування  застрахованих  поверхонь  та 

елементів з скла за допомогою нагрівальних приладів (паяльних ламп,  пальників,  

кварцових ламп тощо), а також гарячою водою. 
     6.2. Не розташовувати опалювальні  прилади,  плити або рекламні  світлові  установки 

на відстані ближче 30 см від застрахованих поверхонь та елементів з скла. 
      6.3.У випадку передачі  приміщень в оренду, Страхувальник зобов'язаний інформувати 

Орендаря про вищезазначені правила безпеки. Порушення вищезазначених правил  

безпеки  спричиняє  наслідки,  передбачені  п.6.4.11 Загальних Положень цих Правил, 

якщо це передбачено договором страхування. 
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    7. За окремою домовленістю сторін можуть прийматися на страхування шибки або 

деталі зі  скла,  розташовані  в  будинках  (спорудах)  незакінченого  будівництва,  

звільнених  для капітального ремонту або з інших причин на тривалий термін особами, що 

використовують їх за прямим призначенням. 
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Додаток 1 

до Правил добровільного страхування 
майна (іншого, ніж залізничний 

транспорт, наземний транспорт, 
повітряний транспорт, водний 

транспорт, вантажі та багаж 
(вантажобагаж))  

Базові річні тарифні ставки щодо страхування майна  

Група ризиків, ризики 

Базові річні тарифні ставки в 

% від страхової суми 

 
 

Майно 

підприємств та 

організацій  

установ 

Майно 

фізичних осіб 

Залиття 0,1 0,1 

Крадіжка, крадіжка зі зломом, пограбування 2,0 2,0 

Протиправні дії третіх осіб 0,1 0,1 

«МЕХАНІЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ»   

Наїзд транспортних засобів 0,1 0,2 

Падіння предметів 0,1 0,1 

Всього за групою ризиків «Механічні пошкодження» 0,2 0,3 

Розбиття скла 0,5 0,1 

«РУЙНУВАННЯ»   

Пошкодження або руйнування застрахованого майна в 

результаті виконання ремонтних, будівельних, 

реконструкційних або відновлювальних робіт 

0,1 1,0 

Інші витрати та збитки,  пов'язані із настанням страхової 

події 

0,1 0,1 

Коефіцієнти коригування базового страхового тарифу в залежності 

від певних чинників  

Чинники, що впливають на розмір страхового тарифу Коефіцієнт 

коригування 

Категорія, стан майна, характер його експлуатації та 

умови зберігання 

0,1 -1,0 

Розмір франшизи 0,1-3,0 

Умови прийому ризиків на страхування 0,5-2 

Порядок розрахунку страхового  відшкодування  1,0-5,0 

Порядок внесення страхового платежу 0,95-1,1 
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