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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
1.1. Основні терміни, що використовуються в Правилах добровільного
страхування майна (іншого, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний
транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та
багаж (вантажобагаж)), вживаються у наступному значенні:
Вигодонабувач

Договір
страхування

Ліміт
відповідальності

Страхувальник
Страхова сума

Страхове
відшкодування
Страховий
захист
Страховий
платіж
(страховий

– юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі
фізична особа – підприємець, яка може зазнати збитків у
результаті настання страхового випадку і яка
призначається
Страхувальником
для
отримання
страхового відшкодування відповідно до умов Договору
страхування та чинного законодавства України.
– письмова угода між Страхувальником і Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі
настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику або іншій
особі, визначеній Страхувальником у Договорі
страхування (Вигодонабувачу), а Страхувальник
зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені
строки та виконувати інші умови Договору страхування.
– величина, зазначена в Договорі страхування, що не
перевищує встановлену в Договорі страхування
страхову суму й у межах якої Страховик зобов’язаний
здійснити виплату страхового відшкодування при
настанні страхового випадку, що за згодою Сторін
Договору страхування може встановлюватися за групою
застрахованого майна, за одним страховим випадком, за
групою страхових випадків тощо.
– юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала
зі Страховиком Договір страхування відповідно до цих
Правил страхування.
– грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
Договору страхування зобов’язаний здійснити виплату
страхового відшкодування при настанні страхового
випадку.
– страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах
страхової суми відповідно до умов Договору страхування
при настанні страхового випадку.
Страховика,
визначені
Договором
– зобов’язання
страхування, щодо відшкодування збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку, який стався в
обумовлений Договором страхування відрізок часу.
– плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний
внести Страховику згідно з Договором страхування.
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внесок, страхова
премія)
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і
яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий
– ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
тариф
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Страховик
– ПРИВАТНЕ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС», створене
згідно з Законом України «Про господарські
товариства» з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України «Про страхування», а також одержало
у встановленому порядку ліцензію на провадження
страхової діяльності.
Франшиза
– частина збитків, що не відшкодовується Страховиком
згідно з Договором страхування.
1.2. Спеціальні терміни, що використовуються в Правилах
добровільного страхування майна (іншого, ніж залізничний, наземний,
повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного
транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)), вживаються у наступному
значенні.
Втрата майна
Дійсна вартість
майна
Застраховане
майно
Земельна
ділянка
Знищення
(загибель)
майна

Знос

Майно

– зникнення майна внаслідок незаконного заволодіння
третьою особою цим майном з будь-якою метою.
вартість відтворення (заміщення) або ринкова вартість
майна, визначена на певну дату.
– майно щодо якого укладений Договір страхування
відповідно до цих Правил страхування.
– частина земної поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо неї
правами.
– збиток, завданий майну такого ступеня, при якому настає
втрата майном своїх експлуатаційних споживчих якостей,
внаслідок чого їхнє відновлення й подальше використання
за призначенням стає неможливим або вартість витрат на
відновлення майна дорівнює або більша дійсної вартості
застрахованого майна або зазначеного у Договорі
страхування певного відсотку його дійсної вартості
безпосередньо перед настанням страхового випадку.
– втрата вартості майна (його складників) порівняно з
вартістю нового аналогічного майна, обумовлена
частковою або повною втратою первісних технічних і
технологічних якостей та інших властивостей майна (його
складників).
– майно, інше ніж залізничний, наземний, повітряний,
водний транспорт (морський внутрішній та інші види
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Міжнародна
сейсмічна
шкала MSK-64
Нерухоме
майно

водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж),
сільськогосподарська продукція).
– дванадцятибальна шкала, що характеризує інтенсивність
землетрусу.

– земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на
земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею,
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та
змінення їх призначення.
працівники
Страхувальника
(робітники,
Працівники
– штатні
службовці), а також особи, які працюють у
Страхувальника
Страхувальника за цивільно-правовими договорами, якщо
вони діяли або повинні були діяти за завданням
Страхувальника та під його контролем, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
Реальні збитки – втрати, яких Страхувальник (Вигодонабувач) зазнав у
зв’язку зі знищенням або пошкодженням майна, а також
(прямі збитки)
витрати, які особа зробила або мусить зробити для
відновлення свого порушеного права.
Рухоме майно
– матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без
заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно,
яке не є нерухомим, в тому числі товари в обороті, які
призначені для використання суб’єктом господарювання
при виконанні ним своїх господарських операцій та для
задоволення соціально-культурних потреб населення.
шкала,
прийнята
Всесвітньою
Шкала
– дванадцятибальна
метеорологічною організацією для наближеної оцінки
Бофорта
швидкості вітру за його впливом на наземні предмети або
за коливаннями у відкритому морі. Середня швидкість
вітру зазначається на стандартній висоті 10 м над
відкритою рівною поверхнею.
1.3. Інші терміни використовуються у загальноприйнятому значенні та
відповідно до чинного законодавства України.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж
залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та
інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)), далі –
Правила страхування, розроблені відповідно до Закону України «Про
страхування» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства
України, визначають загальний порядок і умови укладання, виконання,
внесення змін та припинення дії договорів добровільного страхування майна
(далі – Договір страхування).
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2.2. Конкретні
умови
страхування
визначаються
Договором
страхування. Страховик та Страхувальник (далі разом – Сторони) за взаємною
згодою в Договорі страхування можуть врегулювати (конкретизувати) питання,
які не врегульовані (не конкретизовані) Правилами страхування за умови, що
вони не будуть суперечити іншим положенням Правил страхування та чинному
законодавству України.
2.3. Договір страхування, укладений на підставі цих Правил
страхування, передбачає обов’язок Страховика за встановлену Договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію)
здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору
страхування шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі,
визначеній Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу),
збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю),
втратою застрахованого майна.
2.4. Страхувальник має право при укладенні Договору страхування
призначити Вигодонабувача, який може зазнати збитків в результаті настання
страхового випадку, для отримання страхового відшкодування. Страхувальник
може змінити Вигодонабувача за Договором страхування до настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
2.5. За згодою Сторін Договору страхування обов’язки Страхувальника,
зазначені в пункті 9.3 Правил страхування та (або) в Договорі страхування,
можуть бути поширені на призначених в Договорі страхування
Вигодонабувачів, крім обов’язку сплати страхових платежів, за умови
ознайомлення таких Вигодонабувачів із Договором страхування. За таких умов,
виконання або не виконання Вигодонабувачем таких обов’язків, буде мати такі
ж самі правові наслідки, якби такі обов’язки виконав або не виконав
Страхувальник.
2.6. За згодою Сторін Договору страхування в ньому може бути
передбачено, що Вигодонабувач може з метою отримання страхового
відшкодування за власною ініціативою вчиняти будь-які дії, які повинен чи має
право вчиняти Страхувальник за Договором страхування. За таких умов,
вчинення або не вчинення Вигодонабувачем таких дій, буде мати такі ж самі
правові наслідки, якби такі дії вчинив або не вчинив Страхувальник.
2.7. Укладання Договору страхування на користь інших осіб не звільняє
Страхувальника від виконання обов’язків за Договором страхування.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не
суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням
майном, зазначеним у Правилах страхування і Договорі страхування (іншим,
ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський
внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж),
сільськогосподарська продукція).
3.2. За Правилами страхування застрахованим може бути майно, що
відноситься до таких груп:
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3.2.1. Конструктивні елементи будівлі, квартири, іншого приміщення
житлового, нежитлового, господарського та іншого призначення, споруди
(або їхньої частини): фундамент, стіни, підлога, перекриття, покрівля, інші
конструктивні елементи, передбачені Договором страхування;
3.2.2. Внутрішні та (або) зовнішні невід’ємні інженерні комунікації:
комунікаційні системи (трубопроводи) водо-, газо-, теплопостачання,
каналізації, опалювання, електропостачання, вентиляції, електричні, телефонні,
телевізійні, комп’ютерні мережі внутрішньої та зовнішньої проводки та інші
з’єднувальні кабелі, інші внутрішні та (або) зовнішні невід’ємні інженерні
комунікації, передбачені Договором страхування;
3.2.3. Внутрішнє та (або) зовнішнє обладнання будівель, приміщень і
споруд: стаціонарно встановлене технічне, санітарно-технічне, кухонне
обладнання систем водо-, газо-, теплопостачання, каналізації, опалювання,
електропостачання (змішувачі, умивальники, унітази, батареї, ванни, душові
кабіни, сауни, лічильники води, газу, електроенергії, електричні щити,
розподільники, освітлювальне обладнання, електричні системи обігріву («тепла
підлога» тощо)), обладнання систем вентиляції, кондиціювання повітря,
очищення
води,
супутникового
телебачення,
відеоспостереження,
протипожежної, охоронної сигналізації, домофони, вбудовані дзеркала, шафи,
віконні ґрати, ролети, жалюзі, карнизи, інше внутрішнє та (або) зовнішнє
обладнання будівель, приміщень і споруд, передбачене Договором страхування;
3.2.4. Внутрішнє та (або) зовнішнє оздоблення будівель, приміщень і
споруд: покриття стін, стелі, підлоги, включаючи штукатурку, цементну
стяжку, ліпнину, «підвісну стелю», інше внутрішнє та (або) зовнішнє
оздоблення будівель, приміщень і споруд, передбачене Договором страхування;
3.2.5. Заповнення дверних та віконних прорізів (включаючи вхідні
двері, скління балконів та лоджій), інше заповнення дверних та віконних
прорізів, передбачене Договором страхування;
3.2.6. Споруди інженерного характеру: паркани, огородження, доріжки,
мощення, інші споруди інженерного характеру, передбачені Договором
страхування;
3.2.7. Земельні ділянки;
3.2.8. Майно, зазначене у підпунктах 3.2.1 - 3.2.7 Правил страхування,
далі в тексті Правил страхування разом іменується як «нерухоме майно».
3.2.9. Рухоме майно:
3.2.9.1.
Меблі, предмети інтер’єру: каркасні, м’які меблі (шафи,
дивани, столи, стільці тощо), килими, паласи, гардини, штори, освітлювальні
прилади, дзеркала, спортивні тренажери, інші меблі, предмети інтер’єру,
передбачені Договором страхування;
3.2.9.2.
Промислове, виробниче, торгівельне, офісне обладнання:
устаткування, обладнання, техніка, в тому числі: комп’ютерне обладнання,
оргтехніка, що використовується для здійснення виробничої торгівельної або
іншої діяльності, не пов’язаної з веденням особистого домашнього
господарства, побутовими цілями, включаючи конструктивні елементи,
компоненти, комунікації, і допоміжні засоби, в тому числі фундаменти
обладнання, інше промислове, виробниче, торгівельне, офісне обладнання,

8

передбачене Договором страхування;
3.2.9.3.
Електронна і побутова техніка (для застосування у
побутових цілях): холодильники, морозильні камери, пральні та посудомийні і
сушильні машини, печі НВЧ, пилососи, системи кондиціювання повітря,
вентилятори, електробритви, електрогрилі, тостери, електричні м’ясорубки,
овочерізки, електропраски, електричні чайники, кавомолки, кавоварки, кухонні
комбайни, газові та електричні плити, швейні машини, телевізори, відео-, радіота аудіотехніка, телефони, ігрові приставки, персональні комп’ютери,
ноутбуки, ноутбуки, комп’ютерна периферія, інша електронна і побутова
техніка, передбачена Договором страхування;
3.2.9.4.
Особисті речі фізичних осіб, господарський інвентар: одяг,
взуття, постільна білизна, кухонні предмети, інше майно домашнього вжитку та
господарського призначення, інші особисті речі фізичних осіб та господарський
інвентар, передбачені Договором страхування;
3.2.9.5.
Товарно-матеріальні
цінності
завершеного
або
незавершеного виробництва, в тому числі, такі що придбані з метою
подальшого продажу (сировина, матеріали та напівфабрикати, необхідні для
діяльності, виробництва кінцевої продукції тощо, готова продукція, товари в
обігу, на складі, у торговому залі, інші товарно-матеріальні цінності,
передбачені Договором страхування);
3.2.10. Інше майно, зазначене у Договорі страхування.
3.3. Якщо інше не передбачене Договором страхування, укладеним на
підставі Правил страхування, страховий захист не поширюється на:
3.3.1. Будівлі та споруди в аварійному або ветхому стані, а також майно,
що знаходиться в них. Під будівлями (спорудами) в ветхому стані розуміють
старі будівлі (споруди), у яких не проводився капітальний ремонт більш ніж 50
(п’ятдесят) років та які руйнуються (занепадають) від часу;
3.3.2. Несправне та непридатне до експлуатації майно;
3.3.3. Майно, що знаходиться в зоні воєнних дій з моменту оголошення в
установленому чинним законодавством порядку стану війни чи фактичного
початку воєнних дій, якщо таке оголошення було здійснено або воєнні дії
розпочалися до укладення Договору страхування;
3.3.4. Майнові права;
3.3.5. Рухоме майно, що знаходиться (зберігається) під відкритим небом;
3.3.6. Моделі, макети, зразки, форми, креслення, негативні та позитивні
плівки тощо;
3.3.7. Готівку в українській та іноземній валюті, банкноти, кредитні
картки, дебетові картки;
3.3.8. Банкомати разом з їхнім вмістом;
3.3.9. Цінні папери, переводні та прості векселі, ощадні книжки, чеки
банку, рахунки, боргові зобов’язання, документи або бланки суворої звітності
(обліку);
3.3.10. Рукописи, плани, схеми, іншу ділову документацію, фінансові,
бухгалтерські книги та інші документи на паперових та електронних носіях,
печатки, фотознімки, слайди;
3.3.11. Твори мистецтва, культові цінності, філателістичні, нумізматичні
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та інші колекції, скульптури, антикварні та інші предмети, які мають художню
цінність, картини та будь-які інші раритети;
3.3.12. Дорогоцінні та напівдорогоцінні метали в зливках і коштовні
камені без оправ, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, коштовних та
напівкоштовних каменів, перлів;
3.3.13. Хутряні вироби;
3.3.14. Електронні та інші носії даних, електронні бази даних або
інформація в іншій формі, програмне забезпечення тощо;
3.3.15. Вибухові речовини (хімічні речовини, здатні під впливом
зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з
виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів);
3.3.16. Нерухоме майно в процесі ремонту, в тому числі капітального,
будівництва, зведення або монтажу;
3.3.17. Майно в стані консервації;
3.3.18. Об’єкти незавершеного будівництва в стані консервації,
приміщення, звільнені для капітального ремонту або з інших причин на
тривалий строк (більше 60 (шістдесяти) днів);
3.3.19. Мережі електропостачання та інші розподільні лінії чи лінії
передач під відкритим небом, включаючи опори, щогли та огорожі, а також
трансформатори, електропроводку, кабелі, труби та трубопроводи, за
виключенням тих, які знаходяться в місці дії Договору страхування,
обумовленому в Договорі страхування;
3.3.20. Зовнішні та внутрішні скляні поверхні будівель, включаючи
вітрини магазинів, виставкові вітрини, художньо оброблене скло, вітражі,
скляні стіни, віконне й дверне скло, дзеркала, якщо площа окремого скла
перевищує 4 кв. м, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і
латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, теплиці, а також рами
і профілі, що використовуються для установки вищезазначених у цьому пункті
скляних предметів, зовнішня та внутрішня світлова реклама та вивіски;
3.3.21. Тимчасові спорудження: намети та інші підсобні приміщення,
споруджувані для проміжних цілей;
3.3.22. Майно, яке знаходиться в місці дії Договору страхування, але не
належить Страхувальнику, в тому числі особисте майно працівників
Страхувальника;
3.3.23. Дорожнє покриття загального користування, залізниці, канали;
3.3.24. Майно, обмежене або вилучене з цивільного обороту відповідно
до чинного законодавства України.
3.4. Майно, перелічене в пункті 3.3 Правил страхування, може бути
застрахованим за Правилами страхування за умови, що саме це майно прямо
зазначено в Договорі страхування.
3.5. За Правилами страхування не можуть бути застраховані
сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї, риба та
інші водні живі ресурси, сільськогосподарські культури та багаторічні
насадження та інше майно, страхування якого здійснюється відповідно до
Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції.
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4.

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється
страхування за Правилами страхування, є:
4.1.1. Вогонь:
4.1.1.1. Пожежа, в тому числі наслідки пожежі,: висока температура,
задимлення з осіданням сажі і кіптяви в результаті пожежі (або тління)
незалежно від місця виникнення пожежі та виділення корозійного газу за
умови, що такі ризики (наслідки пожежі) передбачені умовами Договору
страхування.
Під пожежею розуміється вогонь, що виник поза місцем, спеціально
призначеним для його розведення і підтримки, або поширився за його межі і
здатний поширюватися самостійно.
Під високою температурою розуміється підвищена температура повітря,
що виникає внаслідок пожежі та може призвести до пошкодження та (або)
знищення застрахованого майна.
Під задимленням розуміється наповнення, насичення, покриття димом, з
осіданням сажі і кіптяви на застрахованому майні.
Під сажею розуміється порошкова маса, утворена внаслідок неповного
згоряння.
Під корозійним газом розуміється виділення газу, який завдав шкоди
якостям застрахованого майна, що виникло внаслідок раптового і
несподіваного нагрівання полімерних матеріалів.
Збитки, завдані внаслідок пошкодження або знищення застрахованого
майна в результаті здійснення необхідних та доцільних заходів з гасіння
пожежі чи запобігання поширенню пожежі, в тому числі збитки, завдані
засобами пожежогасіння, незалежно від місця виникнення пожежі, також
підлягають відшкодуванню у разі настання страхового випадку за ризиком
«Пожежа», за умови, що відшкодування цих збитків передбачено умовами
Договору страхування.
4.1.1.2. Удар блискавки. Під ударом блискавки розуміється миттєва
передача грозового (атмосферного) розряду застрахованому майну таким
чином, що місце удару блискавки є помітним на зовнішньому боці майна зі
слідами теплового та (або) механічного впливу;
4.1.1.3. Вибух. Під вибухом розуміється швидкоплинний процес
виділення енергії за короткий проміжок часу, пов’язаний зі швидким фізикохімічним зміненням стану речовини, внаслідок чого виникає ударна хвиля або
імпульс тиску, здатні поширюватися та заподіювати руйнування.
За ризиком «Вибух» підлягають відшкодуванню збитки, пов’язані з
пошкодженням або знищенням застрахованого майна, якщо це передбачено
Договором страхування, внаслідок:
а) вибуху газу, що використовується в побутових та (або) промислових
цілях;
б) вибуху резервуарів (парових котлів, газосховищ, газопроводів, апаратів
та інших приладів, які працюють на стисненому повітрі або газі), за
виключенням випадків, коли стінки цього резервуара виявляються не розірвані
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настільки, що вирівнюється тиск в резервуарі та поза ним. Якщо вибух
усередині резервуару відбувся внаслідок хімічної реакції, то відшкодуванню
підлягає збиток і у випадку відсутності порушення цілісності його стінок;
в) вибуху офісної та побутової техніки;
4.1.1.4. Падіння на застраховане майно пілотованих літальних
об’єктів, їхніх частин чи вантажу, що ними перевозився. За цим ризиком
підлягають відшкодуванню збитки, завдані застрахованому майну, внаслідок
падіння або зіткнення пілотованого об’єкта (його частин, вантажу) із
застрахованим майном та від вибуху або пожежі, що виникли внаслідок такого
падіння або зіткнення та розливу палива, що знаходилося в баках цього
літального апарата.
4.1.1.5. У разі настання страхового випадку за ризиками, зазначеними в
підпунктах 4.1.1.1 – 4.1.1.4 Правил страхування, Страховик, крім виключень і
обмежень, вказаних у розділі 5 Правил страхування, не відшкодовує збиток,
завданий, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування,
внаслідок:
а) впливу на застраховане майно корисного (робочого) вогню, тепла,
іншого термічного або хімічного впливу з метою оброблення, перероблення
(сушіння, зварювання, прасування, плавлення тощо), ремонту майна чи в інших
цілях, а також пошкодження чи знищення майна, за допомогою якого чи в
якому цей вогонь (тепло) був спеціально створений і яке спеціально призначене
для його розведення, підтримки, поширення, передавання.
Якщо внаслідок такого впливу сталася пожежа або вибух, то не
підлягають відшкодуванню Страховиком збитки, завдані пошкодженням або
знищенням застрахованого майна, що стало джерелом виникнення пожежі або
вибуху, якщо інше не передбачено Договором страхування;
б) впливу на застраховане майно вогню через тління, підземний вогонь
(вогонь вулканічного походження або пожежа на вугільній шахті чи на
нафтовій свердловині);
в) процесів ферментації, включаючи природну ферментацію речовин,
промислову ферментацію, що застосовується у ряді виробничих процесів;
г) повільного виділення тепла при бродінні, гнитті або інших
екзотермічних реакціях, що проходять внаслідок природних властивостей
майна;
д) раптового і несподіваного виділення сажі з печей, що
використовуються для обігріву приміщень, а також димоходів або систем
осушення будинку, крім випадків виникнення пожежі;
е) обпалювання або пропалювання палаючим вугіллям, що випало з
камінів, печей тощо, цигарками або сигарами, паяльною лампою та
аналогічними предметами, або обпалювання, викликаного раптовим виходом
вогню з місця, спеціально для нього відведеного, крім випадків виникнення
пожежі;
ж) впливу електроенергії, в тому числі, внаслідок удару блискавки, на
електричне обладнання, устаткування (включаючи електропроводку) або
установку (наприклад, через порушення ізоляції або надмірне завантаження
мережі або через коротке замикання, перевантаження, відмову (несправність)
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вимірювальних, регулювальних приладів і приладів, що забезпечують безпеку
тощо), якщо інше не передбачено Договором страхування.
Якщо внаслідок зазначеного впливу електричного струму сталася пожежа
або вибух, то не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки, завдані
пошкодженням або знищенням застрахованого електричного обладнання
(устаткування, установки), що виявилося джерелом виникнення пожежі або
вибуху, якщо інше не передбачено Договором страхування;
з) вибухів, що виникають у камері згоряння механізмів із двигунами
внутрішнього згоряння або аналогічних ним машинах та агрегатах;
и) вакууму або розрідження газу в резервуарі;
к) використання, збереження чи тимчасового розміщення, в межах
зазначеного в Договорі страхування місця його дії, газового устаткування та
інших легкозаймистих і вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що
не є невід’ємною частиною інженерних комунікацій чи виробничого процесу,
якщо інше не передбачено Договором страхування;
л) гідравлічного вибуху (удару), тобто розриву ємкостей (резервуара)
внаслідок тиску рідини або дефекту матеріалу;
м) розриву турбін, маховиків або інших подібних агрегатів під дією
відцентрової сили;
н) вибухів, які є звичайними складовими виробничого процесу;
о) підпалу.
4.1.1.6. Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 5 та підпункті 4.1.1.5 Правил страхування, Страховик не
відшкодовує також збиток, завданий самим резервуарам внаслідок вибуху,
викликаного зносом, надмірною іржею, накипом, осадом та відкладеннями на
їхніх стінках.
4.1.2. Стихійні явища:
4.1.2.1. Сильний вітер (буря, шторм, ураган), вихор.
Під сильним вітром (бурею, штормом, ураганом) розуміється сильний
вітер, швидкість якого становить 17 м/сек. та більше (від 8 балів за шкалою
Бофорта), якщо інше не передбачено Договором страхування.
Збитки, завдані бурею, ураганом або штормом, що триває безперервно
або з перервами протягом 72 (сімдесяти двох) годин, розглядаються як один
страховий випадок, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
Під вихором розуміється маса повітря, охоплена обертальним рухом
навколо якоїсь осі, котра може бути горизонтальною або вертикальною;
4.1.2.2. Град, зливові дощі, тиск снігового шару, паводок
(затоплення, водопілля, повінь).
Під градом розуміється випадання твердих частинок щільного льоду із
купчасто-дощових хмар.
Під зливовими дощами розуміється випадання інтенсивного
короткочасного дощу кількістю 30 мм та більше за період часу менше однієї
години, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
Збитки, завдані градом або зливою, що триває безперервно або з
перервами протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, розглядаються як один
страховий випадок, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
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Під тиском снігового шару розуміється вплив ваги снігу (льоду),
накопиченого на застрахованому майні, з природних причин (суто внаслідок
випадання снігу (дощу) у вигляді опадів).
Під паводком розуміється затоплення водою місця дії Договору
страхування внаслідок підйому рівня води наземних (природних або штучних)
водойм, прориву гребель, огороджувальних дамб, цунамі, а також у результаті
рясних та (або) тривалих атмосферних опадів та (або) відлиг.
За ризиками, зазначеними у підпункті 4.1.2.2 Правил страхування, крім
виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі
5 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, завданий внаслідок
проникнення у будівлю, приміщення чи споруду граду, дощу, бруду або снігу
через незачинені вікна, двері, міжпанельні шви та інші технічні отвори або
прорізи (в тому числі, якщо вони виникли у результаті технічних недоліків
будівель чи споруд або через їх неналежну ізоляцію), крім випадків,
виникнення таких отворів або прорізів внаслідок подій, на випадок настання
яких укладений Договір страхування.
За ризиками, зазначеними у підпункті 4.1.2.2 Правил страхування не
відшкодовуються збитки, завдані, внаслідок:
а) дії шару снігу (льоду), що був сформований людиною;
б) танення снігу (льоду) чи його падіння з інших будівель чи елементів
будівель, транспортних засобів;
в) затоплення, викликаного недостатньою пропускною здатністю
каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх) систем, якщо зобов’язання щодо
забезпечення цієї пропускної здатності несе Страхувальник (Вигодонабувач);
г) паводку (затоплення, водопілля, повені), якщо вони характерні для
місцевості, де знаходиться застраховане майно. Вважається, що вихід води з
берегів можна було передбачати, якщо така подія відбувалася в середньому
частіше, ніж один раз за десять років за останні тридцять років (станом на дату
початку дії Договору страхування), якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування;
д) підтоплення ґрунтовими водами та затоплення в результаті
підвищення рівня підземних вод, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування.
4.1.2.3. Землетрус, гірські обвали і схід лавин, зсув, осідання ґрунту.
Під зсувом розуміється зміщення мас гірських порід, ґрунту вниз по
схилу під дією сили земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою
на більш низький гіпсометричний рівень.
Під землетрусом розуміються пружинні коливання в земній корі чи
верхній частині мантії, що спричиняють коливання земної поверхні,
деформацію в земній корі, сила якого перевищує 5 балів за міжнародною
сейсмічною шкалою MSK-64, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
Під гірськими обвалами і лавинами розуміється швидкий рух вниз зі
схилу мас каменів, землі чи снігу в результаті дії сил земного тяжіння.
Під осіданням ґрунту розуміється осідання ґрунтового покрову з
ізостатичних або тектонічних причин, або в результаті ущільнення ґрунту, крім

14

випадків викликаних:
– промерзанням та відтаванням ґрунту;
– динамічними впливами на ґрунт (вібраціями);
– пересиханням ґрунту або дренуванням (осушенням) ґрунту;
За ризиками, зазначеними у підпункті 4.1.2.3 Правил страхування, крім
виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі
5 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, завданий, внаслідок:
а) зсуву, обвалу чи осідання гірських порід, ґрунту, що сталися в
результаті проведення земляних, будівельних, підривних робіт чи будь-якої
іншої діяльності людини, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування;
б) дії ґрунтових вод, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування;
в) прибережною або річковою ерозією ґрунтів;
г) нормального осідання нових будівель (споруд).
За Правилами страхування не підлягає страхуванню на випадок зсуву,
осідання ґрунту майно, яке знаходиться в зоні, якій загрожують зсув, осідання
ґрунту, а також у зоні, яка офіційно визнана (або має статус) компетентними
державними органами зоною можливого стихійного лиха.
4.1.2.4. Виверження вулкану. Під виверженням вулкану розуміється
будь-яка форма прояву вулканічної діяльності, а саме: напливу лави, гарячих
газів, вулканічного землетрусу, викиду хмари розпеченої золи, уламків гірських
порід, осаду у вигляді попелу, пемзи тощо.
4.1.2.5. Інші стихійні явища (налипання мокрого снігу, ожеледь, снігові
замети, хуртовина, мороз, спека, туман, заморозки, засуха, пилова (піщана)
буря, льодохід тощо), передбачені Договором страхування;
4.1.2.6. У кожному випадку здійснення страхування майна конкретний
перелік стихійних явищ, застрахованих за Договором страхування, зазначається
у Договорі страхування.
4.1.3. Вплив рідини (пошкодження водою, маслом, холодоагентом тощо
з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і аналогічних систем, а також
систем пожежогасіння). Під впливом рідини розуміється знищення
(пошкодження) застрахованого майна внаслідок:
4.1.3.1. Витікання рідини не за призначенням із:
а) стаціонарних систем водопостачання, каналізації, водяного або
парового опалення (трубопроводів, обладнання);
б) устаткування, обладнання або техніки, що безпосередньо з’єднана з
трубами систем водопостачання і каналізації, якщо інше не передбачено
Договором страхування;
в) твердих та гнучких труб, що з’єднують устаткування, обладнання та
техніку з системами водопостачання і каналізації, якщо інше не передбачено
Договором страхування;
4.1.3.2. Проникнення з приміщень (включаючи горище), які не належать
Страхувальнику (Вигодонабувачу), крім проникнення дощової або талої води;
4.1.3.3. У разі настання страхового випадку за ризиком «Вплив рідини»,
відшкодуванню також підлягає збиток, якщо це передбачено Договором
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страхування, пов’язаний з:
а) усуненням раптових поломок в трубопроводах, устаткуванні або
обладнанні систем водопостачання, каналізації і опалення, внаслідок яких
сталося витікання рідини;
б) усуненням збитків від раптового замерзання рідини у вищезазначених
системах та їх розморожуванням.
4.1.3.4. За ризиком «Вплив рідини», крім виключень зі страхових
випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування,
Страховик не відшкодовує збиток, завданий внаслідок:
а) впливу водяної пари, вологості, конденсату, відпрівання тощо,
викликаного не внаслідок настання страхового випадку;
б) утворення цвілі, грибків тощо;
в) витікання рідини з автоматичних систем пожежогасіння;
4.1.3.5. Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового
відшкодування у разі настання страхового випадку за ризиком «Вплив рідини»,
якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо Страхувальник:
а) не забезпечує експлуатацію водопровідних, каналізаційних і
опалювальних систем згідно з відповідною нормативною документацією, не
підтримує в належному стані труби і обладнання систем водопостачання,
каналізації й опалення, що знаходяться в місці дії Договору страхування, і
з’єднані безпосередньо з ними обладнання і техніку, не забезпечує їх своєчасне
технічне обслуговування і ремонт;
б) не виконує правила експлуатації та (або) вимоги уповноважених
органів, експертів щодо необхідності встановлення додаткового обладнання
(устаткування), внесення змін до системи водопостачання, опалення і
каналізації, а також щодо вжиття заходів проти можливого замерзання води у
трубах;
в) не відключає і не забезпечує своєчасне звільнення від води і пару,
якщо це можливо, систем водопостачання, опалення і каналізації, включаючи
обладнання і техніку, що безпосередньо з’єднані з цими системами в будівлях,
спорудах або їх частинах, які не експлуатуються.
4.1.4. Знищення, пошкодження в результаті помилкового вмикання
автоматичних систем пожежогасіння. Під помилковим вмиканням
автоматичних систем пожежогасіння розуміється раптове вмикання у місці дії
Договору страхування пристроїв і обладнання, що безпосередньо відносяться
до цих систем, не за призначенням. До пристроїв і обладнання цих систем
відносяться теплові замки зі зрошувачами, резервуари для води, розподільні
пристрої, вентилі, пожежна сигналізація, насоси тощо;
4.1.4.1. Страховик відшкодовує збиток, заподіяний Страхувальнику
(Вигодонабувачу) в результаті помилкового вмикання автоматичної системи
пожежогасіння тільки в тому випадку, якщо система була виготовлена
(встановлена) організаціями, що мають офіційний дозвіл на їх виготовлення
(продаж і монтаж) та регулярно перевіряються спеціалізованими установами
технічного контролю;
4.1.4.2. За ризиком «Знищення, пошкодження в результаті помилкового
вмикання автоматичних систем пожежогасіння», крім виключень зі страхових
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випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування,
Страховик не відшкодовує збиток, що стався внаслідок, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування:
а) загибелі чи пошкодження самої системи;
б) монтажу,
демонтажу,
ремонту,
технічного обслуговування,
тестування, випробування на справність, змінення конструкції самих систем
пожежогасіння;
в) вмикання систем пожежогасіння за призначенням.
4.1.4.3. Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового
відшкодування у разі настання страхового випадку за ризиком «Знищення,
пошкодження в результаті помилкового вмикання автоматичних систем
пожежогасіння», якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо
Страхувальник:
а) не забезпечує експлуатацію системи пожежогасіння згідно з
відповідною нормативною документацією, не підтримує в належному стані
труби і обладнання системи, не забезпечує їх своєчасне технічне
обслуговування і ремонт;
б) не виконує правила експлуатації та (або) вимоги уповноважених
органів, експертів щодо необхідності встановлення додаткового обладнання
(устаткування), внесення змін до системи пожежогасіння.
4.1.5. Крадіжка з проникненням, грабіж, розбій, умисне знищення
або пошкодження застрахованого майна, інші протиправні дії третіх осіб,
передбачені Договором страхування (далі разом – протиправні дії третіх
осіб):
4.1.5.1. Крадіжка з проникненням – таємне викрадення застрахованого
майна, поєднане з проникненням у приміщення, де знаходиться застраховане
майно. Крадіжка з проникненням кваліфікується такою, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування, якщо третя особа або група третіх
осіб:
а) проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно,
зламуючи з використанням або без використання технічних засобів двері, вікна,
ґрати, ставні, стіни, підлогу або стелю; або
б) проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно,
застосовуючи відмички або підроблені ключі чи інші технічні засоби.
Підробленими вважаються ключі, що виготовлені особами, які не мають права
розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами, або за їх дорученням (з
їх відома); або
в) проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно, за
допомогою справжнього (оригінального) ключа або відчиняє справжнім
ключем майно, що зберігається там, за умови, що він заволодів ключем в
результаті крадіжки з проникненням, грабежу, розбою; або
г) зламує в межах приміщень предмети, що використовуються як
сховища застрахованого майна, з використанням або без використання
технічних засобів, або відчиняє їх за допомогою підроблених ключів; або
д) вилучає предмети із замкнутих приміщень, куди він раніше проник
звичайним шляхом і таємно продовжував залишатися до їх зачинення і
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використовував засоби, зазначені в підпунктах а) та (або) б), коли залишав
приміщення. При цьому страховий захист діє тільки в тих випадках, коли
особа, яка проникла у приміщення, залишає сліди, що кваліфікуються як доказ;
Якщо третя особа або група третіх осіб використали оригінал (дублікат)
ключа від вхідних дверей (вікон), то збитки, заподіяні такою крадіжкою, не
відшкодовуються за ризиком «Крадіжка з проникненням», крім випадку,
зазначеного у підпункті в).
Дублікатом ключа вважається ключ, що виготовлений особами, які мають
права розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами або за їх
дорученням (з їх відома).
Не визнається страховим випадком зникнення майна з місця дії Договору
страхування при відсутності доказів крадіжки з проникненням у приміщення.
Доказами крадіжки з проникненням у приміщення є наявність, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування, хоча б однієї із наведених нижче
обставин:
4.1.5.1.1. Сліди зламу приміщення, де знаходиться застраховане майно;
4.1.5.1.2. Сліди зламу предметів, що використовуються як сховища
застрахованого майна;
4.1.5.1.3. Сліди від застосування підроблених ключів при проникненні у
приміщення, де знаходиться застраховане майно;
4.1.5.1.4. Сліди зламу приміщення, де знаходяться ключі, або предметів,
що використовуються як сховища ключів, якими третя особа скористалась для
проникнення в приміщення, де знаходиться застраховане майно.
Доказами крадіжки з проникненням у приміщення вважаються
обставини, зазначені в підпунктах 4.1.5.1.1 – 4.1.5.1.3 Правил страхування,
якщо орган дізнання, слідчий або інші слідчі органи визнають наявність
крадіжки з проникненням у приміщення та такі обставини належним чином
зафіксовані як докази в кримінальній справі.
4.1.5.2. Грабіж – відкрите викрадення застрахованого майна.
4.1.5.2.1. За
умовами
Правил
страхування
ризик
«Грабіж»,
кваліфікується таким за наявності хоча б однієї із наведених нижче обставин:
а) до Страхувальника, членів його родини, працівників або
представників протиправно застосовується сила (насильство) для подолання
їхнього опору щодо вилучення (захоплення) застрахованого майна;
б) Страхувальник, члени його родини, його працівники або
представники передають третій особі або групі третіх осіб застраховане майно
або допускають його вилучення без опору в межах місця дії Договору
страхування під загрозою заподіяння їхньому здоров’ю та (або) життю шкоди,
що може бути реалізована на місці;
в) застраховане майно вилучається у Страхувальника, членів його
родини, працівників або представників під час їхнього перебування за місцем
грабежу у безпомічному стані, якщо такий їхній стан не є наслідком їхніх
зловмисних або грубих необережних дій і не дозволяє їм чинити опір такому
вилученню.
4.1.5.2.2. Місцем дії Договору страхування за ризиком «Грабіж»,
вважається, якщо інше не передбачено Договором страхування:
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а) приміщення будівель або споруд за зазначеною у Договорі
страхування адресою; та (або)
б) територія ділянок, на яких зведені будівлі або споруди, адреса яких
зазначена у Договорі страхування, якщо ці ділянки огороджені таким чином,
що унеможливлюється їхнє використання сторонніми особами; та (або)
в) територія земельних ділянок, місце розташування яких зазначене у
Договорі страхування, якщо ці ділянки огороджені таким чином, що
унеможливлюється їх використання сторонніми особами.
4.1.5.3. Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з
насильством, небезпечним для життя або здоров’я особи, на яку був скоєний
напад, або з загрозою застосування такого насильства;
4.1.5.3.1. За
умовами
Правил
страхування
ризик
«Розбій»,
кваліфікується таким у разі виконання умов, передбачених у підпункті 4.1.5.2.1
Правил страхування.
4.1.5.3.2. Місцем дії Договору страхування за ризиком «Розбій»,
вважається приміщення та (або) територія, зазначена у підпункті 4.1.5.2.2
Правил страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
4.1.5.4. Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна,
під яким розуміються навмисні протиправні дії третьої особи або групи третіх
осіб, спрямовані на пошкодження або знищення застрахованого майна, у тому
числі підпал.
За ризиком «Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна»
не відшкодовуються збитки Страхувальника (Вигодонабувача), які виникли
внаслідок події, що має ознаки, зазначені у підпунктах 4.1.5.1 – 4.1.5.3 Правил
страхування.
4.1.5.5. Інші протиправні дії третіх осіб, передбачені Договором
страхування
(зокрема
хуліганство,
терористичні
акти,
масові
заворушення), відмінні від ризиків, які можуть бути застраховані відповідно
до підпунктів 4.1.5.1 – 4.1.5.4 Правил страхування);
4.1.5.6. За ризиками «Протиправні дії третіх осіб», зазначеними в
підпункті 4.1.5 Правил страхування, крім виключень і обмежень розділу 5
Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, якщо Договором
страхування не передбачене інше, завданий внаслідок:
а) протиправних дій, вчинених особами, які перебувають у трудових
відносинах зі Страхувальником (Вигодонабувачем), представниками, членами
сім’ї Страхувальника (Вигодонабувача);
б) пошкодження або знищення майна третіми особами внаслідок
необережності або ненавмисних дій.
4.1.5.7. Протиправні дії третіх осіб вважаються такими, що сталися, якщо
за фактом такої події Страхувальник звернувся до органу державної влади,
уповноваженого розпочати досудове розслідування із заявою або
повідомленням про кримінальне правопорушення та таким органом (його
службовою особою) внесено відомості про це до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, в тому числі, відомості про попередню правову кваліфікацію
кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону
України про кримінальну відповідальність.
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Під третьою особою розуміється особа, яка не є Страхувальником
(Вигодонабувачем), його родичем, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) є
фізичною особою, його працівником (в тому числі особою, найнятою для
охорони застрахованого майна та (або) будівель, приміщень, у яких це майно
знаходиться, у місці дії Договору), представником, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування.
4.1.6. Наїзд транспортного засобу, під яким розуміється безпосереднє
зіткнення з застрахованим майном наземних транспортних засобів, в тому числі
рейкових, а також пошкодження, знищення майна вантажем, що перевозиться
цим транспортним засобом.
За ризиком «Наїзд транспортного засобу», зазначеному у підпункті 4.1.6
Правил страхування, крім виключень зі страхових випадків і обмежень
страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування, Страховик не
відшкодовує збиток, завданий, якщо інше не передбачено Договором
страхування, внаслідок:
а) наїзду транспортного засобу, що експлуатується Страхувальником
(Вигодонабувачем) або особами, які перебувають у трудових відносинах із
Страхувальником (Вигодонабувачем), їхніми представниками, членами сім’ї,
користувачами застрахованого майна;
б) знищення або пошкодження бровок, покриття доріг та інших
транспортних шляхів.
4.1.7. Вплив диму.
Під впливом диму розуміють знищення (пошкодження) застрахованого
майна в результаті несподіваного та непередбаченого витікання диму з
опалювального, обігрівального, сушильного устаткування або устаткування для
готування їжі, розташованого в межах місця дії Договору страхування.
За ризиком «Вплив диму», крім виключень зі страхових випадків і
обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування,
Страховиком не відшкодовується збиток, заподіяний застрахованому майну
внаслідок
порушень
правил
експлуатації
зазначеного
обладнання
(устаткування) відповідно до його технічних паспортів та рекомендацій
виробника.
4.1.8. Звуковий удар.
За ризиком «Звуковий удар», крім виключень зі страхових випадків і
обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування, за
Договором страхування Страховик відшкодовує збитки, завдані знищенням
(пошкодженням) застрахованого майна внаслідок впливу звукового удару,
викликаного літальним апаратом при переході через звуковий бар’єр, а також
дії вихрового сліду від турбін літака.
4.1.9. Падіння предметів, під яким розуміється падіння на застраховане
майно під впливом сили тяжіння предметів або їх частин, таких як дерев, гілок,
стовпів, стаціонарних радіо- та телевізійних антен, стаціонарних супутникових
антен, щогл, брил снігу (льоду) тощо.
За ризиком «Падіння предметів», крім виключень зі страхових випадків і
обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування, не
підлягають відшкодуванню збитки, завдані застрахованому майну внаслідок
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падіння на нього предметів під час роботи, що здійснювалася
Страхувальником, його працівниками в господарчих цілях, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
4.1.10. Падіння застрахованого майна з висоти
Під падінням застрахованого майна з висоти розуміється падіння
застрахованого майна під впливом сили тяжіння.
За ризиком «Падіння застрахованого майна з висоти», крім виключень зі
страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил
страхування, не підлягають відшкодуванню збитки, завдані застрахованому
майну внаслідок його падіння під час виконання дій (маніпуляцій) з таким
майном в господарських цілях (встановлення, монтаж, переміщення,
перенесення застрахованого майна тощо), що не є звичайним процесом його
експлуатації, якщо інше не передбачено Договором страхування.
4.1.11. Внутрішня поломка.
Під внутрішньою поломкою застрахованого майна розуміється раптова
внутрішня механічна або електрична поломка (несправність), що проявилася в
пошкодженні або знищенні однієї або декількох деталей, комплектуючих,
агрегатів тощо, що є складовою частиною застрахованого майна, й призвела до
раптового припинення нормального функціонування застрахованого майна й
необхідності ремонту або заміни таких деталей (комплектуючих тощо) для
відновлення працездатного стану застрахованого майна.
У Договорі страхування за ризиком «Внутрішня поломка» може бути
передбачено конкретний перелік обставин, явищ, процесів, що можуть
призвести до знищення, пошкодження застрахованого майна через поломку
його деталей (комплектуючих тощо), зокрема перевантаження, перегрів,
вібрація, заклинювання, засмічення сторонніми предметами, забруднення
механізмів тощо.
4.1.12.
Биття скла, під яким розуміється знищення скляних
(пластмасових, керамічних, виготовлених з інших матеріалів, зазначених у
Договорі страхування) елементів зовнішнього і внутрішнього оздоблення
будівель, приміщень і споруд, включаючи: облицювання фасадів і стін,
внутрішні перегородки зі скла, скління дверних і віконних прорізів, суцільного
скла, площа якого перевищує 4 кв. м, якщо інше не передбачено Договором
страхування, скляні дахи, теплиці, вітрини, вітражі тощо, а також вбудовані
дзеркала, зовнішню і внутрішню світлову рекламу та вивіски, зовнішні ліхтарі
зі скла і подібних матеріалів, інше майно, зазначене у Договорі страхування.
4.1.12.1. За ризиком «Биття скла», зазначеному у пункті 4.1.12 Правил
страхування, відшкодуванню підлягає збиток, пов’язаний з биттям стаціонарно
встановлених скляних (пластмасових, керамічних, виготовлених з інших
матеріалів, зазначених у Договорі страхування) елементів оздоблення будівель,
приміщень і споруд, вбудованих дзеркал, зовнішньої і внутрішньої світлової
реклами та
вивісок, зовнішніх ліхтарів зі скла і подібних матеріалів,
включаючи витрати на демонтаж, монтаж та вартість (у разі необхідності
заміни) рам і профілів для установлення зазначених скляних елементів;
4.1.12.2. Скло вважається знищеним (розбитим), якщо через всю
товщину скла проходить тріщина або є наскрізний отвір, або скло зруйноване
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повністю або частково. Пошкодження поверхні скла (подряпини, відколи) не
вважаються биттям скла;
4.1.12.3. У разі настання страхового випадку за ризиком «Биття скла»,
зазначеному у пункті 4.1.12 Правил страхування, відшкодуванню також
підлягають, при умові, що Договором страхування передбачено відшкодування
таких витрат, витрати на:
а) тимчасове замінення розбитого скла у разі неможливості термінового
замінення склом, аналогічним розбитому;
б) монтаж і демонтаж предметів, що перешкоджають заміненню
розбитого скла (жалюзі, ґрати і т. ін.);
в) оренду і монтаж риштувань (будівельних лісів), якщо вони необхідні
для замінення скла на високих поверхах;
г) фарбування, розпису, гравірування, покриття плівкою або лаком,
протравлення і сонцезахисного оброблення скла, вставленого замість
розбитого;
4.1.12.4. У разі настання страхового випадку за ризиком «Биття скла»,
зазначеному у пункті 4.1.12 Правил страхування, крім виключень зі страхових
випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил страхування,
Страховик не відшкодовує збиток, якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування, завданий внаслідок:
а) переміщення
(перевезення,
перенесення)
скла,
проведення
відповідних робіт зі скління;
б) виконання робіт із встановлення рам, видалення або демонтажу скла,
скляних елементів з віконних або дверних рам або інших місць їх постійного
кріплення, підгвинчування або укладення скла;
в) подряпин, відколу, задирок тощо на поверхні скла, полірування або
розпису, випадкового або навмисного фарбування скла, пошкодження або
опадання напилювання, затемнення або нанесення надлишкової фарби на скло,
застосування зварювальних і нагрівальних апаратів;
г) розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й
освітлювальної арматури усіх видів, ламп розжарювання;
д) нормального осідання нових будинків.
4.1.12.5. Страховик має право відмовити у здійсненні виплати
страхового відшкодування у разі настання страхового випадку за ризиком
«Биття скла», зазначеному у пункті 4.1.12 Правил страхування, якщо це
передбачено Договором страхування, якщо Страхувальник:
а) допускає
відтавання та розморожування скла за допомогою
нагрівальних приладів та гарячою водою;
б) розташовує нагрівальні, опалювальні прилади, рекламні світлові
установки або інші джерела світла чи тепла на відстані менше ніж 30 см. від
застрахованого скла, якщо інше не передбачено Договором страхування.
4.1.13.
Забруднення хімічними речовинами земельної ділянки,
під яким розуміються аварії або катастрофи, що призвели до раптового
ненавмисного викиду забруднювальних хімічних речовин та забруднення
ґрунту на застрахованій земельній ділянці, внаслідок яких пошкоджено або
знищено застраховане майно. Під забруднювальною речовиною розуміють
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будь-яку речовину хімічного походження, що присутня або надходить в
атмосферне повітря і може прямо або опосередковано негативно впливати на
довкілля та здоров’я людини.
4.1.14. Інші ймовірні та випадкові події, передбачені Договором
страхування.
Під іншими ймовірними і випадковими подіями (ризиками) розуміються
будь-які шкідливі фізичні чинники, відмінні від ризиків, які можуть бути
застраховані відповідно до підпунктів 4.1.1 – 4.1.13 Правил страхування, і які
не відносяться до виключень зі страхових випадків та обмежень страхування
згідно з розділом 5 Правил страхування та (або) Договором страхування, в
результаті прямого непередбаченого впливу яких пошкоджено або знищено
(втрачено) застраховане майно.
4.1.14.1. За ризиком «Інші ймовірні і випадкові події» під шкодою,
завданою застрахованому майну, розуміється несприятливе змінення фізичного
стану застрахованого майна. Шкода не вважається завданою, якщо будь-яка
обставина (явище, процес тощо), що змінила фізичний стан застрахованого
майна, мала місце (існувала) ще до початку дії Договору страхування.
4.1.14.2. За ризиком «Інші ймовірні і випадкові події», крім виключень зі
страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 5 Правил
страхування, не підлягають відшкодуванню збитки, прямо або побічно
пов’язані з:
а) введенням в експлуатацію, самою експлуатацією, технічним
обслуговуванням або ремонтом механічного, електротехнічного або
електронного устаткування (наприклад, дефект з вини обслуговуючого
персоналу, відмова вимірювального, керуючого, розподільного або
регулювального устаткування, недостача води, масла або мастильного
матеріалу);
б) сухістю або пересиханням;
в) обробленням або переробленням;
г) шумуванням або екзотермічним розкладанням;
д) перепадами напруги у мережі, якщо інше не передбачене Договором
страхування;
е) поломкою або неправильною експлуатацією систем кондиціювання,
систем підтримки мікроклімату, систем охолодження та опалення;
є) природними властивостями майна (усушка, утруска тощо);
ж) погодними умовами, що є звичайними для місцевості, в якій
розташоване застраховане майно.
4.2. Договором страхування може бути передбачено страхування на
умовах «З відповідальністю за усі ризики», під якими розуміється страхування на
випадок прямого непередбаченого впливу на застраховане майно ззовні будьякого шкідливого фізичного чинника, який не відноситься до виключень зі
страхових випадків та обмежень страхування згідно з розділом 5 Правил
страхування та (або) Договором страхування.
4.3. Страховим випадком є пошкодження, знищення та (або) втрата
застрахованого майна внаслідок настання зазначеної у Договорі страхування
події (страхового ризику), що фактично сталася в період дії Договору
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страхування та не підпадає під виключення зі страхових випадків і обмеження
страхування, передбачені Договором страхування, внаслідок чого виникає
зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальникові та (або) Вигодонабувачеві.
4.4. Пошкодження, знищення та (або) втрата застрахованого майна
вважається страховим випадком, якщо є прямий, безпосередній зв’язок між
настанням події (страхового ризику), зазначеного у Договорі страхування, і
пошкодженням, знищенням та (або) втратою застрахованого майна.
4.5. Страховик (в межах страхової суми за Договором страхування)
відшкодовує Страхувальникові (Вигодонабувачеві) витрати щодо запобігання
або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку, якщо
це передбачено Договором страхування.
4.6. Витратами щодо запобігання або зменшення розміру збитків,
завданих настанням страхового випадку є:
4.6.1. Необхідні, доцільні, здійснені в розумних межах витрати щодо
запобігання або зменшення розміру збитків та для рятування застрахованого
майна;
4.6.2. Витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків страхового випадку, а
саме: розчищенням та прибиранням зазначеного в Договорі страхування місця
дії Договору страхування від уламків (залишків) майна, що постраждало в
результаті страхового випадку, знесенням будівель і споруд, видаленням
забруднювальних речовин і транспортуванням сміття до найближчого місця
зберігання тощо;
4.6.3. Витрати на переміщення та захист застрахованого майна, що не
було пошкоджене в результаті настання страхового випадку;
4.6.4. Витрати на оплату вартості послуг експертів, необхідних при
відновленні застрахованого майна;
4.6.5. Витрати на транспортування пошкодженого майна до найближчого
місця ремонту;
4.6.6. Інші передбачені Договором страхування витрати щодо запобігання
або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку.
4.7. За згодою Сторін у Договорі страхування встановлюється
максимальний розмір витрат Страхувальника (Вигодонабувача) щодо
запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового
випадку, які відшкодовуються Страховиком за Договором страхування.
5.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

5.1. Страховик не виплачує страхове відшкодування у разі
пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна внаслідок, якщо
інше не передбачено умовами Договору страхування:
5.1.1. Застосування Страхувальником (членами його родини, його
працівниками або представниками) або з його відома вибухових речовин
(динаміту, тротилу тощо) й інших хімічних сполук або суміші речовин, здатних
до швидкої екзотермічної реакції тощо;

24

5.1.2. Знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті
дефектів, що існували на момент укладення Договору страхування та про які
було відомо або повинно було бути відомо Страхувальникові;
5.1.3. Крадіжки застрахованого майна під час або безпосередньо після
настання страхового випадку за ризиками, іншими ніж «Крадіжка з
проникненням», «Грабіж», «Розбій», а також під час здійснення заходів щодо
запобігання або зменшення розміру збитку внаслідок настання такого
страхового випадку;
5.1.4. Розкрадання застрахованого майна (умисного, протиправного
обернення особою певним способом застрахованого майна на свою користь або
на користь іншої особи шляхом шахрайства, вимагання, привласнення,
розтрати або шляхом зловживання службовим становищем);
5.1.5. Неминучих у процесі роботи або таких, що виникають з нього,
випадків самозаймання;
5.1.6. Корозії, шумування, гниття, експлуатаційного чи природного зносу,
окислювання або інших природних властивостей окремих предметів і
матеріалів або пошкодження застрахованого майна гризунами, комахами,
цвіллю, грибком, іншими мікроорганізмами, тваринами або рослинами;
5.1.7. Поступової амортизації, внутрішнього недоліку, неявного дефекту,
забруднення або зараження, вологості й сухості атмосфери, змінення
температури, смогу, стиснення, випарування, втрати ваги, змінення кольору,
структури або запаху, втрати майном притаманних йому якостей, за винятком
тих випадків, коли такі втрати або пошкодження були безпосередньо викликані
настанням страхового випадку;
5.1.8. Обвалу, руйнування, пошкодження застрахованих будівель або
споруд (будівель або споруд, у яких знаходиться застраховане майно), якщо це
не викликано настанням страхового випадку, а саме: внаслідок їхньої старості,
зношення, часткового руйнування або пошкодження внаслідок неможливості
Страхувальника підтримувати застраховане майно (будівлі або споруди, у яких
знаходиться застраховане майно) в належному стані, у тому числі через тривале
нагромадження маси снігу або льоду на даху;
5.1.9. Помилок у проектуванні, будівництві, монтажі, неякісного
виконання робіт або дефектів (недоліків) матеріалів;
5.1.10. Втрати, пошкодження або знищення інформації, кодів, програм
або програмного забезпечення, втрати доступу до даних, несправності
комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення або вбудованих
мікросхем;
5.2. Не визнається страховим випадком та не підлягає відшкодуванню
збиток, завданий майновим інтересам Страхувальника внаслідок:
5.2.1. Застосування атомної зброї, впливу ядерного вибуху,
проникаючої радіації, радіоактивного зараження будь-яким ядерним паливом
або відходами в результаті згоряння ядерного палива (у цьому виключенні
мається на увазі процес ядерного розпаду, що самопідтримується);
5.2.2. Війни з зовнішнім ворогом або громадянської війни, воєнних дій
будь-якого характеру (незалежно від того чи був оголошений стан війни), у
тому числі, інтервенції, нападів зовнішнього ворога, збройних конфліктів,

25

збройного повстання, захоплення державної влади військовими або будь-якими
іншими особами, узурпації влади, введення воєнного стану та (або) пов’язаних
із цим грабежів і мародерства;
5.2.3. Масового безладдя; бунту, заколоту, страйку, локауту, революції;
5.2.4. Прямих та (або) опосередкованих наслідків терористичних актів
та антитерористичних операцій, включаючи знищення або пошкодження
застрахованого майна від пожежі або вибуху, прямо або опосередковано
пов’язаних з терористичними актами або антитерористичними операціями, що
проводяться;
5.2.5. Конфіскації,
націоналізації,
реквізиції,
знищення
або
пошкодження майна за наказом будь-якого уряду (в т. ч. самопроголошеного),
органів державної влади або місцевого самоврядування, військової влади або
внаслідок дії будь-якого закону; будь-яких військових маневрів, навчань або
інших військових заходів та (або) їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та (або)
інших знарядь війни, вибухових речовин;
5.2.6. Пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна, що
сталася поза зазначеним місцем дії Договору страхування;
5.2.7. Необережності
Страхувальника
(Вигодонабувача),
їхніх
працівників, представників, членів їхніх сімей або осіб, які діяли за їхнім
дорученням (у тому числі з метою збільшення розміру страхового
відшкодування). Під необережністю розуміється, що особа:
5.2.7.1. Передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх
дій (або бездіяльності), але легковажно розраховувала на те, що вони не
настануть;
5.2.7.2. Не передбачала можливості настання небезпечних наслідків своїх
дій (або бездіяльності), хоча повинна була та мала таку можливість.
Факт необережності встановлюється на підставі обвинувального вироку
суду, висновку компетентних органів або відповідно до умов Договору
страхування;
5.2.8. Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок
капітальних ремонтних, будівельних, монтажних робіт, випробувань,
технічного обслуговування у місцезнаходженні застрахованого майна, або під
час проведення цих робіт на самому застрахованому майні або проведення
таких робіт без спеціальних дозволів відповідних служб (органів), якщо інше
непередбачено Договором страхування;
5.2.9. Здійсненням ремонтних та (або) відновлювальних робіт у місці дії
Договору страхування;
5.2.10. Знищення або пошкодження застрахованого майна, що прямо або
опосередковано викликані, настали в процесі або стали наслідком електронного
та (або) комп’ютерного злочину, потрапляння будь-якого вірусу або схожої
проблеми в програмне забезпечення або електронну базу даних;
5.2.11. Пошкодження або знищення майна, що зберігається в
холодильниках, холодильних камерах внаслідок аварії (поломки) останніх, крім
випадків, коли Договором страхування передбачене страхове покриття ризику
аварії (поломки) холодильників, холодильних камер відповідно до умов,
зазначених у додатку 2 до Правил страхування;
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5.2.12. Пошкодження або знищення застрахованого майна в результаті
тривалого впливу атмосферних умов, якщо такі умови не підпадають під
визначення стихійних явищ, які, зазначені в Правилах страхування та (або)
Договорі страхування;
5.2.13. Виходу з ладу систем охолодження або нагрівання повітря або
переривання в постачанні газом, водою або електроенергією, якщо зазначені
системи не вийшли з ладу в результаті настання страхового випадку;
5.3. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, неустойки,
штрафи, пені та інші стягнення, упущена вигода, платежі з відшкодування
збитків третім особам будь-якого виду, в тому числі у випадку забруднення й
зараження навколишнього середовища та інші непрямі збитки.
5.4. Не підлягає відшкодуванню збиток, за який несе відповідальність
постачальник або виробник застрахованого майна відповідно до контракту або
згідно з чинним законодавством України.
5.5. При укладенні Договору страхування можуть передбачатися
додатково інші особливі виключення зі страхових випадків та обмеження
страхування, що не суперечать чинному законодавству України та Правилам
страхування, і які зазначені у Договорі страхування.
5.6. Окремі виключення із числа перерахованих у цьому розділі Правил
страхування можуть не застосовуватися при укладенні Договору страхування.
6.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ,
СТРАХОВИХ ТАРИФІВ, СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ФРАНШИЗИ
6.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між
Страховиком і Страхувальником під час укладення Договору страхування або
внесення змін до Договору страхування у межах дійсної вартості
застрахованого майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання
Договору страхування або внесення змін до нього, якщо інше не передбачено
Договором страхування, і зазначається в Договорі страхування.
6.2. Договір страхування може бути укладено:
6.2.1. За системою пропорційної відповідальності Страховика. При
цьому, якщо з будь-яких причин, у тому числі за домовленістю Сторін,
страхова сума, зазначена в Договорі страхування, менша від дійсної вартості
майна, визначеної на дату укладення Договору страхування, якщо інше не
передбачено Договором страхування, (страхування в частці), то Страховик
зобов’язаний відшкодувати Страхувальнику (Вигодонабувачу) зазнані збитки в
такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена в
Договорі страхування, співвідноситься до дійсної вартості такого майна,
визначеної на дату укладення Договору страхування;
6.2.2. За системою без врахування пропорційної відповідальності
Страховика. При цьому страхова сума може встановлюватися у розмірі дійсної
вартості застрахованого майна на момент укладання Договору страхування або
визначеної у Договорі страхування певної її частки. При настанні страхового
випадку Страховик здійснює виплату страхового відшкодування у розмірі
завданих збитків в межах страхової суми, незалежно від того, яку частину від
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дійсної вартості складає страхова сума.
6.3. У Договорі страхування за згодою Сторін страхова сума (ліміт
відповідальності) може встановлюватися як на окремі одиниці, групи, види
застрахованого майна, так і на їх сукупність.
6.4. Страхова сума в межах якої Страховик зобов’язаний здійснити
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку, може
бути:
6.4.1. Агрегатною – у разі настання страхового випадку та виплати
страхового відшкодування максимальний ліміт зобов’язань Страховика, який
на момент укладення Договору дорівнює відповідній страховій сумі,
зменшується на розмір виплаченого відшкодування;
6.4.2. Неагрегатною – ліміт зобов’язань Страховика залишається
незмінним незалежно від виплат страхових відшкодувань, здійснених
Страховиком, та кількості страхових випадків протягом строку дії Договору
страхування.
6.5. Якщо щодо застрахованого майна встановлена агрегатна страхова
сума і Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена виплата страхового
відшкодування, то з дати настання страхового випадку, за яким здійснена
виплата, Страховик несе зобов’язання з виплати страхового відшкодування за
Договором страхування тільки в межах різниці між страховою сумою за
Договором
страхування
та
сумою
виплаченого
Страхувальнику
(Вигодонабувачу) страхового відшкодування.
Після відновлення пошкодженого майна Страхувальник має право за
додатковий страховий платіж відновити зобов’язання Страховика щодо
виплати страхового відшкодування за Договором страхування до розміру
страхової суми.
6.6. Страховик має зобов’язання за ризиками, визначеними у Договорі
страхування, у межах відповідної страхової суми та (або) лімітів
відповідальності, зазначених в Договорі страхування. Загальна сума страхових
відшкодувань не може перевищувати страхової суми та (або) лімітів
відповідальності, встановлених в Договорі страхування, якщо інше не
передбачене Договором страхування.
6.7. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків.
6.8. Конкретний розмір страхового тарифу визначається при укладенні
Договору страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків, розміру
страхової суми, лімітів відповідальності, строку дії Договору страхування,
розміру франшизи, місця дії Договору страхування та інших чинників залежно
від конкретних умов страхування, а також з урахуванням виду, технічного
стану, строку експлуатації майна, виду діяльності Страхувальника, наявності
систем безпеки, пристроїв протипожежної сигналізації та інших суттєвих в
кожному конкретному випадку чинників, що впливають на ймовірність
настання страхових випадків.
6.9. Базові річні страхові тарифи наведені у додатку 3 до Правил
страхування.
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6.10. Страховий платіж за Договором страхування визначається,
виходячи з розмірів страхової суми та страхового тарифу з урахуванням
підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів, наведених у додатку 3 до
Правил страхування.
6.11. Страхувальник сплачує Страховикові страховий платіж як плату за
страхування згідно з умовами Договору страхування.
6.12. Страховий платіж сплачується шляхом перерахування коштів на
поточний рахунок Страховика (його представника), якщо інше не передбачено
Договором страхування.
6.13. Страхувальник згідно з укладеним Договором страхування має
право вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а
Страхувальник-нерезидент – у іноземній вільно конвертованій валюті або у
грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством
України.
6.14. Зазначений у Договорі страхування страховий платіж може
сплачуватися одноразово, частинами або окремими платежами за визначені в
Договорі страхування періоди страхування.
6.15. Якщо Договором страхування передбачена сплата страхового
платежу частинами або окремо за кожен період страхування, з яких складається
строк дії Договору страхування, у разі настання страхового випадку до повної
сплати Страхувальником страхового платежу за Договором страхування,
Сторонами може бути передбачено, що настає строк сплати несплаченого
страхового платежу за один, кілька чи всі чергові періоди страхування (сплати
однієї, кількох або усіх несплачених частин страхового платежу).
Строк сплати несплаченого Страхувальником страхового платежу
становить 10 (десять) робочих днів, та починається з дня наступного за днем
настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо інше не
передбачене Договором страхування.
6.16. Якщо Страхувальник не сплатив страховий платіж (частину
страхового платежу) у визначені у пункті 6.15 Правил страхування та (або)
Договором страхування строки та обсязі, Страховик має право, якщо це
передбачено умовами Договору страхування:
6.16.1. Зменшити розмір страхового відшкодування на суму одного або
декількох несплачених страхових платежів (частин страхового платежу), або
6.16.2. Відкласти виплату страхового відшкодування на строк до 20
(двадцяти) робочих днів з дня зарахування страхового платежу (його частини)
у передбаченому пунктом 6.15 Правил страхування та (або) Договором
страхування розмірі на поточний рахунок Страховика (або на інший строк,
передбачений Договором страхування).
6.17. Якщо Страховик скористався правом, передбаченим п. 6.16 Правил
страхування, він повинен повідомити про прийняте рішення Страхувальника.
6.18. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.19. Договором страхування може бути встановлена безумовна, умовна,
часова. Франшиза встановлюється у відсотках або в абсолютній грошовій
величині, або у одиницях вимірювання часу;

29

6.19.1. Безумовна франшиза вираховується при визначенні суми
страхового відшкодування при настанні кожного та будь-якого страхового
випадку;
6.19.2. Умовна франшиза не вираховується при визначенні суми
страхового відшкодування, якщо розмір збитку перевищує величину умовної
франшизи, встановленої Договором страхування. Якщо розмір збитку дорівнює
або менший за величину умовної франшизи, встановленої у Договорі
страхування, виплата страхового відшкодування не здійснюється;
6.19.3. При часовій франшизі страхове відшкодування не виплачується,
якщо обумовлена Договором страхування подія сталася до певного строку,
вказаного у Договорі страхування, або, якщо дія обставин, передбачених
Договором страхування, не закінчилася до визначеного Договором страхування
моменту тощо. Часова франшиза може бути умовною або безумовною.
6.20. Розмір та вид франшизи зазначається у Договорі страхування.
6.21. За згодою Сторін може встановлюватися загальна франшиза за
Договором страхування, окрема франшиза за кожним видом (групою)
застрахованого майна, одиницею майна, за різними страховими ризиками,
страховими випадками в залежності від розміру збитку за страховим випадком
тощо.
6.22. Договором страхування може бути передбачена франшиза, розмір
якої змінюється в залежності від кількості страхових випадків, що сталися
протягом строку дії Договору страхування.
7.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк та місце (територія) дії Договору страхування
встановлюється за згодою Сторін і зазначається в Договорі страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення
страхового платежу або першої його частини, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
7.3. Договір страхування укладається строком на один рік або на інший
строк, погоджений Сторонами.
7.4. Дія Договору страхування закінчується о 24 годині 00 хвилин (за
Київським часом) дати, визначеної в Договорі страхування, як дата закінчення
строку дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
7.5. Місцем (територією) дії Договору страхування є місцезнаходження
будівель (приміщень), споруд, а також земельних ділянок, що знаходяться за
адресою, зазначеною в Договорі страхування, де розташоване майно, з
урахуванням особливостей, визначених у пунктах 4.1.5.2.2, 4.1.5.3.2 Правил
страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.6. Дія Договору страхування поширюється на територію України, за
виключенням територій військових або збройних конфліктів, території, де
введений надзвичайний стан, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
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8.

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає
Страховикові письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або
іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір страхування. Письмова
заява повинна бути заповнена розбірливо, не припускаючи подвійного
тлумачення, і включати у собі усі необхідні для Страховика відомості про
предмет Договору страхування та обставини, що мають істотне значення для
оцінки ступеня страхового ризику.
8.2. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність
зазначених ним у заяві даних. Запитання Страховика, включені до заяви про
страхування, разом із відповідями Страхувальника становлять інформацію, що
має істотне значення для укладення Договору страхування та оцінки ступеня
страхового ризику. У разі надання неправдивої інформації або ненадання
(приховування) інформації, яка має істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні виплати
страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
8.3. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника
укладати Договір страхування.
8.4. Страхувальник повинен повідомити Страховика про всі чинні
договори страхування щодо предмета Договору страхування з іншими
страховиками, а також надати інформацію про страхові випадки, які сталися з
предметом Договору страхування, до моменту укладення Договору
страхування.
8.5. При укладенні Договору страхування на вимогу Страховика
Страхувальник повинен надати:
8.5.1. Можливість оглянути майно, щодо якого укладається Договір
страхування, та провести його експертизу для оцінки ступеня страхового
ризику;
8.5.2. Документи, необхідні для визначення вартості майна, що
заявляється на страхування;
8.5.3. Документи, що підтверджують наявність майнових інтересів
щодо предмету Договору страхування у Страхувальника;
8.5.4. Документ, що дозволяє ідентифікувати особу Страхувальника та
(або) діючого від його імені представника;
8.5.5. Довіреність або інший документ, який посвідчує наявність та
обсяг повноважень представника Страхувальника;
8.5.6. Всю інформацію про відомі Страхувальнику виробничі ризики,
такі, як небезпечні властивості використовуваних та отримуваних речовин та
матеріалів, небезпечні виробничі процеси та операції, небезпечне обладнання
та інші аналогічні відомості;
8.5.7. На виконання вимог чинного законодавства України у сфері
регулювання протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, при укладенні Договору страхування, сплаті страхового
платежу або при здійсненні виплати страхового відшкодування та в інших
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випадках, передбачених чинним законодавством України, документи, що
дозволяють ідентифікувати Страхувальника;
8.5.8. Інші необхідні в конкретному випадку документи для укладення
Договору страхування та оцінки ступеня страхового ризику, перелік яких
встановлюється при укладенні Договору страхування.
8.5.9. Договір страхування укладається між Страхувальником та
Страховиком в письмовій або прирівняній до неї згідно з чинним
законодавством України формі. Факт укладення Договору страхування може
посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою
Договору страхування.
8.6. При укладенні Договору страхування Сторони можуть:
8.6.1. Конкретизувати окремі положення Правил страхування;
8.6.2. Доповнити Договір страхування умовами, які не врегульовані
Правилами страхування, якщо такі доповнення не суперечать чинному
законодавству України та Правилам страхування.
8.7. У випадку виявлення розбіжностей між положеннями Договору
страхування та Правил страхування або інформацією, зазначеною
Страхувальником у заяві, пріоритетними визнаються ті положення, що
передбачені Договором страхування.
8.8. Всі заяви і повідомлення, передбачені Договором страхування,
будуть вважатися зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у
письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені
особисто із зазначеними в ньому адресами Сторін, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися
дата їх особистого вручення або дата, зазначена на поштовому штемпелі
відділу зв’язку одержувача.
Договором страхування може бути передбачено надання зазначених заяв
та повідомлень в електронному вигляді.
8.9. Страховик має право відмовитися від укладення Договору
страхування без пояснення причин Страхувальникові.
9.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Сторони зобов’язані дотримуватися умов Договору страхування.
9.2. Страховик зобов’язаний:
9.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
9.2.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування;
9.2.3. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом;
9.2.4. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений Правилами страхування та (або) Договором
страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати одержувачу
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страхового відшкодування неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами Договору страхування або законом;
9.2.5. Відшкодувати витрати, зазнані Страхувальником при настанні
страхового випадку щодо запобігання або зменшення розміру збитку, якщо це
передбачено умовами Договору страхування;
9.2.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, або у випадку збільшення вартості застрахованого
майна, в строк, передбачений Правилами страхування та (або) Договором
страхування, переукласти Договір страхування, або внести зміни до умов
Договору страхування, або припинити його дію стосовно конкретного
застрахованого майна.
9.3. Страхувальник зобов’язаний:
9.3.1. При укладенні Договору страхування надати інформацію
Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
оцінки ступеня страхового ризику, і надалі в строк, передбачений Правилами
страхування та (або) Договором страхування, інформувати Страховика про
будь-яке змінення ступеня страхового ризику;
9.3.2. При укладенні Договору страхування або внесенні змін до умов
Договору страхування, а також у будь-який час протягом строку дії Договору
страхування на вимогу Страховика надати можливість представнику
Страховика провести огляд майна, щодо якого укладається Договір
страхування, з’ясувати умови його утримання та (або) експлуатації, а також
переглянути експлуатаційну документацію, якщо це передбачено Договором
страхування;
9.3.3. Виконувати рекомендації Страховика щодо зниження ступеня
ризику та запобігання настанню страхових випадків, якщо це передбачено
Договором страхування;
9.3.4. Сплачувати страхові платежі в розмірах і в строки, передбачені
умовами Договору страхування;
9.3.5. Вживати всіх можливих заходів та дій з метою запобігання та
зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання події, що може бути
визнана страховим випадком;
9.3.6. Використовувати майно за його прямим призначенням,
забезпечувати відповідні умови зберігання, експлуатації, охорони та
обслуговування, дотримуватися правил і норм техніки безпеки, пожежної та
вибухобезпеки, забезпечити безперебійне функціонування всіх охоронних і
пожежних систем і пристроїв, що були в наявності при укладенні Договору
страхування;
9.3.7. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про
інші чинні договори страхування щодо предмета Договору страхування;
9.3.8. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана
страховим випадком, в строк, передбачений підпунктом 11.1.5 Правил
страхування та (або) Договором страхування, та діяти згідно з умовами,
визначеними у розділі 11 Правил страхування, якщо інше не передбачене
Договором страхування;
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9.3.9. За письмовим зверненням Страховика у разі розгляду обставин
події, яка може бути визнана страховим випадком, в суді видати Страховикові
довіреність на право представляти інтереси Страхувальника при розгляді такої
справи, якщо це передбачено Договором страхування;
9.3.10. Якщо після здійснення виплати страхового відшкодування за
Договором страхування виявиться така обставина, що за Договором
страхування або чинним законодавством повністю чи частково позбавляє
Страхувальника права на отримання страхового відшкодування повернути
Страховику виплачене страхове відшкодування (чи його відповідну частину)
протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від
Страховика, якщо це передбачено Договором страхування;
9.3.11.
Дотримуватися конфіденційності у взаємовідносинах із
Страховиком, не допускати передавання інформації, що є комерційною
таємницею Страховика, іншим особам, за винятком випадків, передбачених
законодавством України.
9.4. Страховик має право:
9.4.1. Перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації та
документів, що стосуються предмета Договору страхування, виконання
Страхувальником (Вигодонабувачем) умов Правил страхування та Договору
страхування, а також вимагати надання додаткових документів, що мають
значення для оцінки ступеня страхового ризику, при укладенні Договору
страхування і у будь-який момент строку його дії;
9.4.2. При укладенні та у будь-який час протягом строку дії Договору
страхування оглядати в присутності Страхувальника (його представника)
застраховане майно, з’ясовувати умови його утримання та експлуатації (за
умови попереднього погодження зі Страхувальником часу та місця такого
огляду);
9.4.3. Брати участь у заходах, спрямованих на запобігання та зменшення
завданого збитку; за власною ініціативою і за власні кошти (самостійно або з
залученням експертів) з’ясовувати причини та обставини настання події, що
може бути визнана страховим випадком, вимагати від Страхувальника
інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин настання
страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи
інформацію, що є комерційною таємницею; розпочати огляд місця події,
пошкодженого та (або) знищеного майна, не чекаючи повідомлення
Страхувальника про настання події, що може бути визнана страховим
випадком. Зазначені дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком
події страховим випадком;
9.4.4. Робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, яка за
умовами Договору страхування може бути визнана страховим випадком, до
компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що можуть володіти
інформацією про обставини настання події, з питань, пов’язаних із
розслідуванням причин, обставин і визначенням розміру завданого збитку;
9.4.5. Відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо
для цього виникнуть підстави, передбачені Договором страхування, Правилами
страхування та (або) чинним законодавством України;
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9.4.6. Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж
сплачується частинами (кількома платежами за окремі періоди страхування),
зменшити розмір страхового відшкодування на суму однієї, кількох або всіх
несплачених частин страхового платежу (несплачених страхових платежів за
однин, кілька або всі періоди страхування) або відкласти виплату страхового
відшкодування відповідно до пункту 6.16 Правил страхування, якщо це
передбачено Договором страхування;
9.4.7. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору
страхування, дострокове припинення дії Договору страхування, якщо це
передбачено Договором страхування, з попереднім повідомленням
Страхувальника про причини прийняття такого рішення.
9.4.8. Вимагати від Страхувальника повернення отриманого (в тому
числі Вигодонабувачем) страхового відшкодування (повністю або частково),
якщо стануть відомі нові обставини настання страхового випадку, що повністю
або частково позбавляють одержувача страхового відшкодування на підставі
умов Договору страхування права на одержання страхового відшкодування;
9.4.9. Відмовити Страхувальнику в укладенні Договору страхування без
пояснення причини відмови.
9.5. Страхувальник має право:
9.5.1. На виплату страхового відшкодування при настанні страхового
випадку на умовах Правил страхування та (або) Договору страхування;
9.5.2. При укладенні Договору страхування призначити Вигодонабувачів,
а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування;
9.5.3. У разі незгоди з результатами експертизи пошкодженого або
знищеного внаслідок настання страхового випадку майна, вартість якої була
оплачена Страховиком, організувати за власний рахунок проведення повторної
експертизи незалежною спеціалізованою організацією;
9.5.4. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, відмову Страховика здійснити виплату страхового відшкодування та
(або) його розмір;
9.5.5. Отримати дублікат Договору страхування (страхового поліса,
сертифіката, свідоцтва) у разі втрати його оригіналу протягом строку дії
Договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва), для чого
потрібно звернутися до Страховика з заявою про видавання дубліката. Після
цього втрачений примірник вважається недійсним, і виплати страхового
відшкодування згідно з втраченим примірником не здійснюються;
9.5.6. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору
страхування, дострокове припинення дії Договору страхування, якщо це
передбачено Договором страхування, за умови попереднього повідомлення
Страховика про причини прийняття такого рішення, .
9.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також
інші права та обов’язки Сторін, які не суперечать умовам Правил страхування
та чинному законодавству України.
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10.

ЗМІНЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ЗМІНЕННЯ
СТУПЕНЯ СТРАХОВОГО РИЗИКУ

10.1.
Зміни та доповнення до умов Договору страхування протягом
періоду його дії вносяться за взаємною згодою Сторін на підставі письмової
заяви однієї зі Сторін шляхом укладення додаткового договору до Договору
страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання заяви іншою
Стороною, якщо інше не передбачене Договором страхування.
10.2.
Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору
страхування й укладається в кількості примірників Договору страхування.
10.3.
Якщо будь-яка зі Сторін Договору страхування не згодна на
внесення змін до умов Договору страхування, в той же строк вирішується
питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про
припинення його дії.
10.4.
З моменту отримання заяви однією зі Сторін до моменту
прийняття рішення про внесення змін або про припинення дії Договір
страхування продовжує діяти на попередніх умовах, якщо інше не передбачене
Договором страхування.
10.5. Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування,
вважаються:
10.5.1. Обставини, відомості щодо яких, повідомлені Страхувальником у
заяві про страхування та (або) зазначені у Договорі страхування;
10.5.2. Факти завдання збитків Страхувальнику, причиною яких були
події, аналогічні подіям, на випадок настання яких укладається Договір
страхування, що виникали до укладення Договору страхування та (або) під час
його дії;
10.5.3. Факти або події щодо Страхувальника, Вигодонабувача і майна,
прийнятого на страхування, що мають вплив на характер володіння,
користування або розпорядження застрахованим майном, наприклад: зміна
власника майна, передавання застрахованого майна в оренду, лізинг, іпотеку,
заставу;
10.5.4. Припинення або зміна характеру господарської діяльності,
здійснюваної у місці дії Договору страхування;
10.5.5. Факт демонтажу, відключення, змінення системи пожежної
безпеки;
10.5.6. Перебудування, реконструкція, знесення будинків і споруд,
проведення у місці дії Договору страхування та (або) у будинках (спорудах), у
яких знаходиться застраховане майно, будівельних, монтажних або ремонтних
робіт;
10.5.7. Пошкодження або знищення майна, незалежно від того, чи
підлягає збиток відшкодуванню за Договором страхування чи ні;
10.5.8. Переміщення рухомого майна між виробничими об’єктами;
10.5.9. Виявлення таких обставин (в тому числі при настанні страхового
випадку), що, якби вони були відомі при укладенні Договору страхування, то
Договір страхування взагалі не був би укладений Страховиком або був би
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укладений на умовах, що значно б відрізнялися;
10.5.10. Інші обставини, передбачені Договором страхування.
10.6. Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування,
також є:
10.6.1. Усунення чи замінення на менш надійні охоронні засоби,
змінення умов збереження майна, що були обумовлені при укладенні Договору
страхування;
10.6.2. Установлення будівельного риштування (будівельних лісів),
підйомників, ремонт чи переобладнання будинків чи приміщень у місці дії
Договору страхування, будинків чи приміщень, що безпосередньо межують з
ними;
10.6.3. Наявність приміщень, що безпосередньо межують з місцем дії
Договору страхування (зверху, знизу чи збоку), що не використовуються час
від часу чи протягом тривалого періоду;
10.6.4. Припинення господарської діяльності Страхувальника чи
призупинення її на визначений час;
10.6.5. Зникнення ключів від дверей та предметів, які використовуються
як сховища для збереження застрахованого майна. При цьому Страхувальник
має право не повідомляти про зникнення ключів у випадку замінення замків на
рівноцінні до закінчення передбаченого Договором страхування строку
здійснення повідомлення Страхувальником про змінення ступеня ризику.
10.7. Договором страхування можуть бути передбачені інші обставини,
що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
10.8. Якщо змінення обставин, що відповідно до пунктів 10.5 – 10.7
Правил страхування впливають на оцінку ступеня страхового ризику, залежить
від Страхувальника, останній не має права розпочинати або виконувати будьякі дії, що ведуть до змінення цих обставин без попереднього погодження зі
Страховиком.
10.9. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник
зобов’язаний повідомити Страховика про будь-яку зміну ступеня страхового
ризику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, негайно, але
не пізніше ніж:
10.9.1. За 2 (два) робочі дні до змінення обставин, що відповідно до
пунктів 10.5 – 10.7 Правил страхування впливають на оцінку ступеня
страхового ризику, якщо змінення таких обставин залежить від
Страхувальника;
10.9.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо,
якщо Страхувальник не може вплинути на такі обставини та дізнається про них
лише після їх настання.
10.10. Після отримання від Страхувальника заяви про змінення ступеня
страхового ризику Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів, оцінює вплив
нових обставин на ступінь страхового ризику та приймає рішення про
необхідність внесення змін до умов Договору страхування, або про дострокове
припинення його дії або про продовження дії Договору страхування на
попередніх умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування.
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10.11. У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття
Страховиком рішення про необхідність внесення змін до Договору страхування
вносяться зміни шляхом укладення додаткового договору або він
переукладається з урахуванням зазначених змін протягом 5 (п’яти) робочих
днів після прийняття такого рішення, якщо інше не передбачено Договором
страхування. У цьому випадку Страховик має право на отримання від
Страхувальника додаткового страхового платежу.
10.12. Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не
повідомить про це Страховика або не сплатить (сплатить у неповному обсязі)
додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в додатковому
договорі, то при настанні страхового випадку внаслідок обставин, які вплинули
на збільшення ступеня страхового ризику, або при збільшенні розміру збитку
внаслідок обставин, що вплинули на збільшення страхового ризику, Страховик
має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування за цим
випадком або зменшити розмір страхового відшкодування на 50 %, якщо інший
відсоток не обумовлений Договором страхування.
10.13. Страховик має право достроково припинити дію Договору
страхування на підставі невиконання Страхувальником умов Договору
страхування, якщо йому стало відомо про порушення Страхувальником
(Вигодонабувачем) встановлених чинним законодавством України та (або)
нормативними актами правил пожежної безпеки, охорони приміщень,
цінностей, безпеки проведення робіт або інших аналогічних норм, або про те,
що такі порушення здійснюються з відома Страхувальника (Вигодонабувача),
якщо це передбачено умовами Договору страхування.
11.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ

11.1. У разі настання події, передбаченої підпунктами 4.1.1 – 4.1.14
Правил страхування та Договором страхування, яка призвела до завдання
збитків і може бути визнана страховим випадком, Страхувальник
(Вигодонабувач) зобов’язаний:
11.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення
розміру збитків, збереження застрахованого майна та усунення причин, що
сприяють виникненню додаткового збитку, з’ясування характеру та обставин
настання події, що стала причиною збитків, а також забезпечення можливості
пред’явлення Страховиком права вимоги до винних осіб;
11.1.2. Якщо цього потребують обставини та наслідки зазначеної події,
у найкоротший строк після її настання (але не пізніше 24 годин з моменту, коли
Страхувальнику стало відомо про подію, яку відповідно до розділу 4 Правил
страхування та Договору страхування може бути визнано страховим випадком,
якщо інший строк не передбачений Договором страхування), повідомити
відповідні компетентні державні органи або установи, звернення до яких
передбачене чинним законодавством України і викликати на місце події їхніх
представників, дочекатися їх і отримати від них документи, які підтверджують
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факт настання, час і обставини події, якщо це передбачено Договором
страхування, зокрема:
11.1.2.1. У разі настання події за ризиком «Пожежа» – органів державного
пожежного нагляду;
11.1.2.2. У разі настання події за ризиками «Стихійні явища», «Удар
блискавки», «Падіння на застраховане майно пілотованих літальних об’єктів, їхніх
частин чи вантажу, що ними перевозився» – Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС);
11.1.2.3. У разі настання події за ризиком «Вплив рідини» –
експлуатаційного управління, аварійної служби водоканалу тощо;
11.1.2.4. У разі настання події за ризиком «Вибух» – експлуатаційного
управління, ДСНС, аварійної служби газу;
11.1.2.5. У разі настання події за ризиком «Протиправні дії третіх осіб» –
органів МВС;
11.1.3. До прибуття представників компетентних державних органів та
установ згідно з підпунктом 11.1.2 Правил страхування, не змінювати картину
місця події, за винятком лише дій з рятування людей, майна або запобігання
надзвичайним ситуаціям;
11.1.4. У разі неприбуття в строк, передбачений Договором
страхування, представників органів, зазначених у підпункті 11.1.2 Правил
страхування, на місце події звернутися до територіального відділення
компетентного державного органу, яке сповіщалося про подію, для отримання
довідки, що підтверджує факт і час звернення;
11.1.5. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, коли Страхувальнику стало відомо про
подію, яку відповідно до розділу 4 Правил страхування та Договору
страхування може бути визнано страховим випадком, повідомити Страховика
про цю подію у спосіб, як це зазначено у Договорі страхування (факсом,
телеграфом, телефоном тощо);
11.1.6. Зберігати протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення
Страховика про подію, яку може бути визнано страховим випадком, якщо
інший строк не передбачений Договором страхування, до прибуття
представника Страховика пошкоджене застраховане майно, його залишки,
місце події, оточуючі предмети у вигляді, у якому вони залишилися після
настання події, якщо Страхувальник не вживає інших заходів для запобігання
подальшому збитку, або за приписом компетентних державних органів, що
проводять розслідування на місці події, або за згодою Страховика, і надалі
погоджувати всі свої дії з відновлення пошкодженого майна зі Страховиком;
11.1.7. Виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання
події, що може бути визнана страховим випадком;
11.1.8. До
проведення
відновлювальних
робіт
забезпечити
представникові
Страховика
можливість
безперешкодного
огляду
пошкодженого (знищеного) майна в строки, передбачені підпунктом 11.1.6
Правил страхування, з’ясування причин та обставин настання події, що може
бути визнана страховим випадком, розмірів збитку, а також забезпечити участь
представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення
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причин і визначення розміру збитку. Представник Страховика разом із
Страхувальником або його представником має право почати огляд місця події і
пошкодженого (знищеного) майна, не очікуючи офіційного повідомлення
Страхувальника про настання події. Якщо Страхувальник або його представник
відмовляють йому в цій можливості, то Страховик вправі відмовити у
здійсненні виплати страхового відшкодування;
11.1.9. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має
відношення до події, що може бути визнана страховим випадком, та документи,
передбачені розділом 12 Правил страхування та (або) Договором страхування;
вжити заходів для збору і передавання Страховикові всіх необхідних
документів для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про
здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування і
реалізації Страховиком права вимоги до особи, винної в настанні страхового
випадку;
11.2. Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, яка може
бути визнана страховим випадком, інструкцій з боку Страховика або його
представника, зазначених у пункті 11.1.7 Правил страхування, а також вжиття
останніми заходів із запобігання та зменшення розміру збитку ще не є
підставою для визнання цієї події страховим випадком.
11.3. Страхувальник зобов’язаний погодити зі Страховиком вибір
спеціалізованого підприємства, яке буде здійснювати ремонт пошкодженого
застрахованого майна, якщо розмір збитку буде розраховуватися на підставі
документа (калькуляції) такого підприємства.
11.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Сторін
при настанні страхового випадку.
12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
12.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що
може бути визнана страховим випадком, прийняття рішення про виплату або
відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування та визначення розміру,
Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний надати Страховику відповідні
документи, зазначені у Договорі страхування, зокрема:
12.1.1. Письмову заяву про виплату страхового відшкодування за
формою Страховика;
12.1.2. Примірник
Договору
страхування
(страхового
поліса,
сертифіката, свідоцтва) або його дублікат, що належить Страхувальникові;
12.1.3. Документи, що відповідно до чинного законодавства України
дозволяють ідентифікувати одержувача страхового відшкодування;
12.1.4. Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника
(Вигодонабувача) щодо знищеного, втраченого та (або) пошкодженого майна, а
саме: договір купівлі-продажу, договір оренди, свідоцтво про право власності,
інший документ, передбачений Договором страхування;
12.1.5. Перелік знищеного, пошкодженого чи втраченого застрахованого
майна із зазначенням вартості такого майна;
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12.1.6. На вимогу Страховика бухгалтерські документи (виписки з
інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно, виписки з книг
складського обліку тощо), акти інвентаризації – тільки для юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, й інші необхідні документи, що підтверджують
вартість застрахованого майна;
12.1.7. Довідку з компетентного органу або органу нагляду про факт та
обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком. Залежно
від характеру настання події та її обставин такими документами можуть бути
документи відповідної компетентної установи або організації:
12.1.7.1. При завданні збитків у результаті пожежі – акт про пожежу,
висновок органів Державного пожежного нагляду про пожежу із зазначенням
причини її виникнення;
12.1.7.2. При завданні збитків у результаті впливу стихійного явища, а
також удару блискавки – довідка Українського гідрометеорологічного центру
або ДСНС із описом природних подій (на дату настання події в районі події),
що стали причиною пошкодження та (або) знищення застрахованого майна (у
випадку бурі, урагану, шторму у довідці повинні бути зазначені відомості про
середню швидкість вітру);
12.1.7.3. При завданні збитків у результаті пошкодження водою із
систем водопостачання, опалення, каналізації, систем пожежогасіння:
а) акт спеціалізованих служб, що експлуатують водопровідні й інші
аналогічні мережі, з описом причини виходу з ладу даних систем і визначенням
винної сторони, якщо така встановлена;
б) довідка житлово-експлуатаційного управління (або інших подібних
організацій), якщо будинок житловий;
в) акт огляду компетентного органу (організації) про залиття
застрахованого майна та розмір завданих залиттям збитків;
12.1.7.4. При настанні збитків у результаті вибуху:
а) акти або довідки державних органів, що здійснюють нагляд за
умовами експлуатації силових агрегатів (газопровідних мереж), про причини
завдання збитку із зазначенням технічних дефектів, порушень норм
експлуатації й винних осіб, або акт (висновок) незалежної експертизи;
б) довідка
житлово-експлуатаційного
управління
(або
інших
компетентних організацій), якщо будинок житловий;
в) акт огляду, складений житлово-експлуатаційним управлінням, про
вибух застрахованого майна та розмір збитків, завданих вибухом;
12.1.7.5. При завданні збитків в результаті протиправних дій третіх осіб:
а) за наявності охорони, забезпеченої сторонньою організацією, – копія
договору з охоронним підприємством або позавідомчою охороною на
здійснення охорони застрахованого майна та (або) приміщень, у яких це майно
знаходиться;
б) за наявності систем охоронної сигналізації – документи з даними про
спрацювання систем сигналізації; документи, що підтверджують одержання
сигналу тривоги на пульт охоронного підприємства або позавідомчої охорони й
виїзд групи затримки;
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12.1.7.6. При завданні збитків у результаті падіння пілотованого
літального об’єкта – довідка із ДСНС або іншого державного компетентного
органу із зазначенням причин і розміру збитку;
12.1.8. Копію постанови слідчого чи прокурора або ухвали суду про
закриття кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування
або рішення (вироку) суду (у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що
спричинили завдання збитку, брали участь правоохоронні органи);
12.1.9. Документи, що підтверджують розмір прямого матеріального
збитку, якого зазнав Страхувальник (Вигодонабувач) внаслідок пошкодження
застрахованого майна та вартість необхідних витрат на ремонт пошкодженого
об’єкта майна (кошторис ремонтних робіт, рахунок-фактура, наряд-замовлення,
акт приймання-передавання виконаних робіт тощо). Зазначені документи
Страховик приймає за умови, що з ним було погоджено спеціалізовану
організацію, що буде здійснювати ремонт пошкодженого майна. В іншому разі
Страховик має право самостійно звернутися до іншої спеціалізованої
організації з метою отримання (складання) кошторису ремонтних робіт;
12.1.10. Документи, що підтверджують здійснені Страхувальником
витрати щодо запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням
страхового випадку, якщо відшкодування таких витрат передбачене Договором
страхування;
12.1.11. Інші документи на обґрунтований запит Страховика щодо факту,
обставин, причин настання страхового випадку, розміру зазнаного збитку, а
також майнового інтересу особи, яка є одержувачем страхового відшкодування.
12.2. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового
відшкодування, надаються Страховикові у формі оригіналів, нотаріально
засвідчених копій, простих копій за умови надання Страховикові можливості
звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.
12.3. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового
відшкодування, надані в неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або
оформлені з порушенням (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту
тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється (відстрочується) до
усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей,
порушень Страховик повідомляє Страхувальникові протягом 10 (десяти)
робочих днів з дати отримання таких документів, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування.
12.4. З метою встановлення факту, причин та обставин настання
страхового випадку, розміру збитку, Страховик має право передбачити у
Договорі страхування необхідність надання Страхувальником інших
документів.
12.5. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку та
залежно від категорії та галузевих особливостей застрахованого майна,
характеру виробництва, застрахованих ризиків та інших чинників, Страховик
може зменшити перелік документів, передбачений пунктом 12.1 Правил
страхування та (або) Договором страхування.
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13.

ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після повного
встановлення обставин, причин і розмірів збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку.
13.2. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком,
що стався протягом строку дії Договору страхування, не може перевищувати
страхової суми, визначеної у Договорі страхування.
13.3. Якщо у Договорі страхування передбачені ліміти відповідальності
за групою застрахованого майна, за одним страховим випадком, за групою
страхових випадків тощо, то Страховик здійснює виплату страхового
відшкодування у межах встановлених у Договорі страхування лімітів
відповідальності.
13.4. У разі здійснення виплати страхового відшкодування обсяг
зобов’язань Страховика (максимальний розмір страхового відшкодування, який
на момент укладення Договору страхування дорівнює страховій сумі)
зменшується на розмір виплаченого відшкодування, якщо інше не передбачене
Договором страхування. При цьому:
13.4.1. Якщо в період з моменту настання страхового випадку до
моменту прийняття Страховиком рішення про здійснення виплати (або про
відмову здійснити виплату) страхового відшкодування за цим випадком настав
інший (наступний) страховий випадок, обсяг зобов’язань Страховика на момент
настання іншого (наступного) страхового випадку:
13.4.1.1. Вважається зменшеним на розмір страхового відшкодування, що
підлягає виплаті за попереднім страховим випадком, з дня настання такого
страхового випадку - у разі прийняття Страховиком рішення про здійснення
виплати страхового відшкодування за попереднім страховим випадком;
13.4.1.2. Не змінюється - у разі прийняття Страховиком рішення про
відмову здійснити виплату страхового відшкодування за попереднім страховим
випадком;
13.4.2. У кожному разі рішення Страховика про здійснення виплати
(відмову здійснити виплату) страхового відшкодування за наступним
страховим випадком Страховик приймає після прийняття ним рішення про
здійснення виплати (відмову здійснити виплату) страхового відшкодування за
попереднім страховим випадком.
13.5. Страхувальник має право за додатковий платіж відновити обсяг
зобов’язань Страховика шляхом укладення сторонами додаткового договору
(правочину) до Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
13.6. Загальний розмір суми виплачених страхових відшкодувань при
настанні страхових випадків протягом строку дії Договору страхування не
може перевищувати страхову суму, крім випадків, коли між Страховиком і
Страхувальником укладений додатковий договір (правочин) до Договору
страхування про відновлення обсягу зобов’язань Страховика на суму
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виплачених страхових відшкодувань і Страхувальник сплатив додатковий
страховий платіж, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.
13.7. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав відшкодування
збитків від третіх осіб, Страховик виплачує лише різницю між сумою, що
підлягає виплаті за умовами Договору страхування, і сумою, отриманою від
третіх осіб.
13.8. Договір страхування, за яким сплачено страхове відшкодування,
розмір якого менший розміру страхової суми, зберігає чинність до кінця
обумовленого строку дії, якщо інше не передбачене Договором страхування.
13.9. У разі настання страхового випадку страхове відшкодування за
пошкоджене, знищене або втрачене застраховане майно визначається у розмірі
прямих (реальних) збитків Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок
настання страхового випадку з вирахуванням, якщо інше не передбачене
Договором страхування:
13.9.1. Суми зменшення розміру страхового відшкодування у випадках,
передбачених Правилами страхування і Договором страхування;
13.9.2. Розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена
Договором страхування.
13.10. Розмір прямих (реальних) збитків може визначатись:
13.10.1. У разі знищення, втрати застрахованого нерухомого майна (крім
земельної ділянки) і рухомого майна (крім товарно-матеріальних цінностей) – у
розмірі дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового випадку,
якщо інше не передбачено Договором страхування, із вирахуванням дійсної
вартості застрахованого майна після настання страхового випадку, якщо воно
має певну цінність (в тому числі придатне для подальшого використання або
реалізації), але не більше від страхової суми щодо застрахованого майна і
лімітів відповідальності Страховика, передбачених Договором страхування.
Страховик має право виплатити страхове відшкодування в розмірі
страхової суми (з урахуванням інших умов Договору страхування) за умови
попередньої передачі представнику Страховика або Страховику на його вимогу
майна, придатного для подальшого використання або реалізації після настання
страхового випадку, якщо це передбачено Договором страхування.
13.10.2. У разі знищення або пошкодження застрахованої земельної
ділянки – у розмірі вартості витрат на рекультивацію земельної ділянки до
стану, в якому вона перебула до настання страхового випадку, але не більше
страхової суми і лімітів відповідальності Страховика, передбачених Договором
страхування. Під рекультивацією розуміється комплекс організаційних,
технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового
покрову деградованих земель, поверхня яких порушена внаслідок настання
страхового випадку, зокрема:
13.10.2.1. Розчищення території від завалів будівель, споруд та інших
уламків, утворених внаслідок настання страхового випадку;
13.10.2.2. Розчищення території від бруду, наносів тощо, утворених
внаслідок настання страхового випадку за ризиком «Стихійні явища»;
13.10.2.3. Земляні роботи із засипання вирв, ям, тріщин, карстів й інших
штучних і природних порожнеч;
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13.10.2.4. Видалення ґрунту, пошкодженого (знищеного) внаслідок
настання страхового випадку;
13.10.2.5. Відновлення ґрунту до його первинного стану;
13.10.2.6. Транспортування, складування й утилізація ґрунту, уламків
тощо;
13.10.3. У разі пошкодження застрахованого нерухомого майна (крім
земельної ділянки) і рухомого майна (крім товарно-матеріальних цінностей) – у
розмірі поточної вартості витрат на відновлення, але не більше від дійсної
вартості майна на момент перед настанням страхового випадку, розміру
страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності
Страховика, передбачених Договором страхування;
13.10.4. У разі знищення, втрати, пошкодження застрахованого рухомого
майна (товарно-матеріальних цінностей) – за умовами Договору страхування,
відповідно до виду і властивостей товарно-матеріальних цінностей:
13.10.4.1. У розмірі витрат на відновлення до стану, у якому вони
перебували на момент перед настанням страхового випадку, але не більше від
дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового випадку, розміру
страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності
Страховика, передбачених Договором страхування, або
13.10.4.2. У розмірі дійсної вартості майна на момент перед настанням
страхового випадку із вирахуванням дійсної вартості застрахованого майна
після настання страхового випадку, якщо воно має певну цінність (в тому числі
придатне для подальшого використання або реалізації), але не більше від
страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності
Страховика, передбачених Договором страхування.
13.11. Розмір прямих (реальних) збитків може включати витрати на
тимчасову заміну пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого
майна, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
13.12. Дійсна вартість майна на момент перед настанням страхового
випадку може визначатися:
13.12.1. За домовленістю Сторін Договору страхування;
13.12.2. На підставі акта (висновку) експертизи, проведеної суб’єктом
оціночної діяльності.
13.13. Дійсна вартість застрахованого майна після настання страхового
випадку визначається на підставі акта (висновку) експертизи, проведеної
суб’єктом оціночної діяльності, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
13.14. Витрати на відновлення застрахованого майна включають у себе,
якщо інше не зазначено у Договорі страхування, витрати на оплату:
13.14.1. Вартості матеріалів, деталей, запасних частин, необхідних для
ремонту (відновлення);
13.14.2. Вартості робіт з ремонту та (або) монтажу;
13.14.3. Вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних частин
до місця ремонту, включаючи мито й збори, та інші витрати, передбачені
Договором страхування, необхідні для відновлення застрахованого майна до
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стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед настанням страхового
випадку.
13.15. Розмір витрат на відновлення застрахованого майна може
визначатися на підставі:
13.15.1. Висновку (акта) експертизи проведеної суб’єктом оціночної
діяльності, або
13.15.2. Середніх розцінок на аналогічні ремонтні роботи (роботи з
відновлення майна), що діють у місці проведення ремонту на момент настання
страхового випадку, рахунків торговельних підприємств, кошторису на
ремонтні роботи, наряду-замовлення, інших документів, з якими згоден
Страховик, або
13.15.3. Якщо застраховане майно за згодою Страховика було відновлене
до здійснення виплати страхового відшкодування:
13.15.3.1. Актів виконаних робіт, рахунків за фактично виконаний
ремонт пошкодженого майна спеціалізованим підприємством, погодженим зі
Страховиком, яке виконало ремонтні роботи, або
13.15.3.2. У разі проведення ремонту Страхувальником самостійно – за
собівартістю ремонту або за середніми розцінками на аналогічні роботи, що
діють у місці проведення ремонту на момент настання страхового випадку,
залежно від того, яка із цих сум виявиться меншою.
13.16. До вартості витрат на відновлення застрахованого майна не
входять, якщо інше не передбачене у Договорі страхування,:
13.16.1. Вартість деталей, матеріалів і робіт, що не були пошкоджені
внаслідок настання страхового випадку;
13.16.2. Додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін,
підвищення якості, поліпшення властивостей або вдосконалення попереднього
стану застрахованого майна;
13.16.3. Витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або
планового ремонту (відновлення) застрахованого майна;
13.16.4. Витрати на оплату вартості профілактичного ремонту й
обслуговування застрахованого майна, а також інші витрати, не пов’язані зі
страховим випадком;
13.16.5. Додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт;
13.16.6. Додаткові витрати на оплату вартості послуг термінового
(прискореного) доставлення, у тому числі авіаперевезень, деталей, запасних
частин, вузлів і матеріалів, необхідних для проведення ремонту;
13.16.7. Вартість витрат під час проведення ремонтних робіт на
додаткову заробітну плату й матеріальне заохочення працівників, інших
фахівців;
13.16.8. Інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення
застрахованого майна до стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед
настанням страхового випадку.
13.17. Договором страхування може бути передбачено здійснення
вирахування зносу частин, вузлів, агрегатів та деталей, що замінюються в
процесі ремонту із суми витрат на відновлення.
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13.18. Порядок визначення розміру прямих реальних збитків та
страхового відшкодування у разі настання страхового випадку визначається за
згодою Сторін під час укладення Договору страхування та зазначається у
ньому.
13.19. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу)
витрати, здійснені останнім з метою запобігання або зменшення розміру
збитків, завданих настанням страхового випадку, передбачені у пункті 4.5
Правил страхування та (або) у Договорі страхування, які разом із сумою
страхового відшкодування не можуть перевищувати розміру страхової суми,
встановленої у Договорі страхування для відповідного майна, якщо
відшкодування таких витрат передбачено Договором страхування.
13.20. При відшкодуванні Страхувальнику витрат щодо запобігання або
зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку, якщо
страхова сума на момент укладання Договору страхування становила певну
частину дійсної вартості застрахованого майна, визначеної на дату укладення
Договору страхування, такі витрати відшкодовуються пропорційно
відношенню страхової суми до дійсної вартості застрахованого майна, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
13.21. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах
фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник
(Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за завданий збиток.
13.22. Страхувальник
(Вигодонабувач)
зобов’язаний
передати
Страховикові всі наявні у нього документи та докази і дотримуватися усіх
формальностей, необхідних для реалізації Страховиком права вимоги.
13.23. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний не допускати
обмеження права вимоги Страховика. Якщо виявиться, що реалізація права
вимоги є неможливою або обмеженою через навмисні дії Страхувальника
(Вигодонабувача), Страховик звільняється від зобов’язання виплатити страхове
відшкодування, а якщо виплата вже здійснена, Страхувальник (Вигодонабувач)
зобов’язаний повернути Страховикові отримане відшкодування протягом
30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання Страхувальником
(Вигодонабувачем) претензії Страховика, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
13.24. Якщо на момент настання страхового випадку щодо предмета
Договору страхування діяли також інші Договори страхування, Страховик
виплачує страхове відшкодування в розмірі частини розрахованого страхового
відшкодування за страховим випадком, яке визначається як відношення
страхової суми, встановленої Договором страхування, до сукупності страхових
сум за всіма укладеними Договорами страхування, за якими мають бути
здійснені виплати страхового відшкодування за цим страховим випадком, якщо
інше не передбачене умовами Договору страхування.
13.25. Після здійснення виплати страхового відшкодування та
проведення відновлювального ремонту пошкодженого застрахованого майна
Страхувальник (на вимогу Страховика) повинен повідомити Страховика про
проведений ремонт та надати можливість представникові Страховика здійснити
огляд відновленого майна, погодивши з ним час та місце проведення огляду. У
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разі невиконання цієї умови Страхувальником при настанні в майбутньому
пошкоджень цього ж застрахованого майна Страховик звільняється від
здійснення виплати страхового відшкодування за таке пошкодження, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
13.26. Якщо Страхувальнику стане відомо місцезнаходження
викраденого внаслідок настання страхового випадку застрахованого майна, він
зобов’язаний негайно, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з моменту,
коли йому стало відомо про це, повідомити про це Страховика, якщо інше не
передбачено Договором страхування. При цьому, якщо викрадене в результаті
страхового випадку майно:
13.26.1. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані до
здійснення виплати страхового відшкодування, страхове відшкодування не
виплачується;
13.26.2. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після
здійснення виплати страхового відшкодування, то Страхувальник зобов’язаний
повернути Страховику отриману від нього суму страхового відшкодування
протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня відправлення Страховиком
Страхувальнику відповідних документів, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування;
13.26.3. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані до
здійснення виплати страхового відшкодування, то Страховик виплачує
страхове відшкодування за пошкоджене застраховане майно відповідно до
підпунктів 13.10.3 – 13.10.4 Правил страхування та (або) Договору страхування;
13.26.4. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані після
здійснення виплати страхового відшкодування, то Страхувальник зобов’язаний
повернути Страховику отриману від нього суму страхового відшкодування за
вирахуванням вартості витрат на відновлення пошкодженого майна, які будуть
визначатися відповідно до умов Правил страхування та (або) Договору
страхування, протягом 30 (тридцяти) робочих днів від дня відправлення
Страховиком Страхувальнику відповідних документів, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування.
14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО
ВІДМОВУ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування на підставі
заяви про виплату страхового відшкодування та страхового акта, складеного
Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається
Страховиком.
14.2. З метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у
здійсненні виплати страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач
у разі вчинення ним дій з метою отримання страхового відшкодування, які
повинен чи має право вчиняти Страхувальник за Договором страхування)
повинен надати Страховикові документи, передбачені розділом 12 Правил
страхування та (або) Договором страхування.
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14.3. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або
відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування може робити запити
про відомості, пов’язані з настанням страхового випадку, до компетентних
органів, підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про
обставини настання страхового випадку:
14.3.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо
достовірності наданих Страхувальником (Вигодонабувачем) відомостей і
документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання
страхового випадку, а також розмір завданого збитку;
14.3.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити
обставини, причини настання страхового випадку та розмір завданого збитку. У
такому разі з метою встановлення обставин, причин настання страхового
випадку і розміру збитку Страховик має право призначити розслідування або
експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної організації;
14.3.3. В інших випадках, передбачених Договором страхування.
14.4.
Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту одержання
Страховиком від Страхувальника всіх документів, необхідних для
підтвердження факту, причин, обставин і наслідків настання страхового
випадку та визначення розміру збитків, а саме документів, передбачених
розділом 12 Правил страхування та (або) Договором страхування, та відповідей
від підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про
обставини настання страхового випадку, на запити Страховика (перебіг
зазначеного строку починається з дня одержання Страховиком останнього із
перелічених документів), якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, Страховик:
14.4.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового
відшкодування шляхом складення страхового акта і протягом 30 (тридцяти)
робочих днів з дня складення страхового акта здійснює виплату страхового
відшкодування (з урахуванням положень пункту 6.14 Правил страхування), якщо
інший строк не передбачений Договором страхування, або
14.4.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні
виплати страхового відшкодування. Страховик письмово повідомляє
Страхувальника про прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування з обґрунтуванням причин протягом 10 (десяти) робочих днів з
дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений умовами
Договору страхування.
14.5.
У випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили
завдання збитку, брали участь органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні
органи, виплата страхового відшкодування здійснюється у такій спосіб, якщо
інше не передбачено Договором страхування:
14.5.1. Перша частина – 30 (тридцять) % суми розрахованого
страхового відшкодування або інший відсоток, передбачений Договором
страхування, сплачується протягом 30 (тридцяти) робочих днів після
підписання страхового акта відповідно до пункту 14.4.1 Правил страхування;
14.5.2. Друга частина – 70 (сімдесят) % суми розрахованого страхового
відшкодування або інший відповідний відсоток в залежності від розміру першої

49

частини страхового відшкодування, передбачений Договором страхування,
сплачується протягом 30 (тридцяти) робочих днів після надання
Страхувальником копії постанови про закриття кримінального провадження
відповідно до пунктів інших, ніж пп.1), 2) і 7) частини 1 статті 284
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК); або копії
постанови про зупинення досудового розслідування, або копії вироку суду (за
винятком виправдувального вироку, ухваленого при встановленні судом
підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктом 1
частини першої статті 284 КПК), але в будь-якому разі не пізніше ніж через 6
(шість) календарних місяців після підписання страхового акта відповідно до
пункту 14.4.1 Правил страхування. При цьому, в Договорі страхування може
бути передбачено, що Страхувальник (Вигодонабувач) до виплати другої
частини страхового відшкодування зобов’язаний на вимогу Страховика укласти
на користь Страховика договір про відмову від права власності на викрадене
застраховане майно, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
14.6.
Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання
події страховим випадком, у тому числі про здійснення виплати або відмову у
здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це передбачено Договором
страхування:
- до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про
набрання рішенням у цивільній, господарській або кримінальній справі
законної сили, якщо спір щодо факту, причин та обставин події та розміру
збитку розглядається судом,
- до дня, наступного за днем Страховику стало відомо про результати
закінчення розслідування компетентними органами, якщо за фактом події
проводилось розслідування компетентними органами;
- до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про
закриття кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування,
якщо за фактом події або щодо Страхувальника було розпочате кримінальне
провадження.
15.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

15.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати
страхового відшкодування є:
15.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача, працівників
Страхувальника (Вигодонабувача), їхніх представників або осіб, які діяли за
їхнім дорученням) або особи, на користь якої був укладений Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянських або
службових обов’язків, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або
захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності й ділової репутації. Кваліфікація
дій Страхувальника й інших зазначених у цьому пункті осіб встановлюється
відповідно до чинного законодавства України;
15.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою
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особою, на користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що
призвів до страхового випадку. Якщо названі особи є юридичними особами,
зазначена підстава відноситься до їхніх працівників або осіб, які діяли за їх
дорученням;
15.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;
15.1.4. Неповідомлення
або
несвоєчасне
повідомлення
Страхувальником Страховика про настання події, що має ознаки страхового
випадку, без поважних на це причин у строки, визначені в Правилах
страхування та (або) Договорі страхування, або створення Страховикові
перешкод у визначенні обставин, характеру й розміру завданого збитку;
15.1.5. Одержання Страхувальником
(Вигодонабувачем) повного
відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні. Якщо збиток
відшкодований частково, виплата страхового відшкодування здійснюється з
відрахуванням суми, отриманої від зазначених осіб, як компенсація завданого
збитку;
15.1.6. Відмова Страхувальника (Вигодонабувача) від права вимоги до
особи, відповідальної за завдані збитки, або якщо реалізація цього права стала
неможлива з вини Страхувальника (Вигодонабувача), якщо це передбачено
Договором страхування;
15.1.7. Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і
обмеженнями страхування, передбаченими розділом 5 Правил страхування та
(або) Договором страхування;
15.1.8. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх
обов’язків, зазначених у Договорі страхування;
15.1.9. Інші випадки, передбачені чинним законом.
15.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші
підстави для відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це
не суперечить закону та Правилам страхування.
15.3. Умовами Договору страхування може бути передбачено, що
Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового
відшкодування або зменшити розмір страхового відшкодування на певний
відсоток, передбачений у Договорі страхування, за наявності таких дій
Страхувальника (Вигодонабувача):
15.3.1. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач), не вжив необхідних і
доцільних заходів для запобігання та зменшення розміру збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку, порятунку або збереження
застрахованого майна після настання страхового випадку, усунення причин, що
сприяють виникненню додаткового збитку;
15.3.2. Порушення
Страхувальником
встановлених
чинним
законодавством та (або) нормативними актами правил пожежної безпеки,
охорони, експлуатації й обслуговування виробничих будівель, приміщень,
споруд та застрахованого майна, охорони цінностей, безпеки проведення робіт
або інших аналогічних норм, що призвело до настання страхового випадку;
15.3.3. Невиконання Страхувальником протягом погодженого зі
Страховиком строку письмових рекомендацій Страховика щодо усунення
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обставин, що підвищують ступінь страхового ризику, про необхідність
усунення яких Страховик повідомляв Страхувальника;
15.3.4. В інших випадках, передбачених Договором страхування.
15.4. Відмову
Страховика
у
здійсненні
виплати
страхового
відшкодування може бути оскаржено у судовому порядку згідно з розділом 17
Правил страхування.
16.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

16.1. Дія Договору страхування припиняється та Договір страхування
втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
16.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування;
16.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у
повному обсязі;
16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені
Договором страхування строки. При цьому Договір страхування вважається
достроково припиненим, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був
сплачений на письмову вимогу Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з
дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування;
16.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті
Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених Законом України «Про страхування»;
16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним
законодавством України;
16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору
страхування недійсним;
16.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством
України.
16.2. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будьяка Сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до дати припинення Договору страхування, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
16.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за
вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому частину страхового
платежу за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахуванні страхового тарифу, та фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий
платіж повністю.
16.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за
вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним
страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням
Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає
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Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахуванні страхового тарифу та виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за Договором страхування.
16.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування
повернення страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та,
в якій був сплачений платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).
16.6. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі
дострокового припинення дії Договору страхування здійснюється після
врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків:
16.6.1. Здійснення виплат страхового відшкодування; або
16.6.2. Прийняття Страховиком обґрунтованих рішень про відмову
здійснити виплату страхового відшкодування.
16.7. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або
повне невиконання зобов’язань за умовами Договору страхування, якщо таке
невиконання зобов’язань стало наслідком дії обставин непереборної сили.
16.8. Під непереборною силою розуміються зовнішні та надзвичайні
події, що описуються сукупністю таких умов:
16.8.1. Зазначені події сталися після набрання чинності Договором
страхування;
16.8.2. Ці події не визначені в Правилах страхування та (або) Договорі
страхування як виключення зі страхових випадків та обмеження страхування;
16.8.3. Ці події виникли незалежно від волі Сторін Договору
страхування, і при цьому їхньому настанню і подальшій дії Сторони Договору
страхування не могли протистояти за допомогою всіх розумних зусиль і
засобів, що могли бути застосовані до конкретних проявів непереборної сили;
16.8.4. Часткове або повне невиконання будь-якою зі Сторін Договору
страхування зобов’язань за умовами Договору страхування є прямим наслідком
дії обставин непереборної сили.
16.9. При настанні дії обставин непереборної сили строк виконання
зобов’язань Сторін за умовами Договору страхування збільшується відповідно
до строку, протягом якого будуть діяти обставини непереборної сили. Якщо
цей період буде тривати понад строк, визначений Договором страхування, то
будь-яка зі Сторін буде вправі відмовитися від подальшого виконання
зобов’язань за умовами Договору страхування. При цьому жодна зі Сторін не
буде мати права на відшкодування можливих збитків.
16.10. Сторона Договору страхування, для якої стало неможливим
виконання зобов’язань за умовами Договору страхування внаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким з можливих способів
сповістити іншу Сторону Договору страхування про ситуацію, що склалася, а
також протягом строку, визначеного умовами Договору страхування, надіслати
поштою зареєстроване підтвердження дії цих обставин, видане відповідним
компетентним органом державної влади або місцевого самоврядування
(зокрема, Торгово-промисловою палатою України).
16.11. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання дії
обставин непереборної сили не дає надалі права Стороні Договору страхування,
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на яку подіяли ці обставини, посилатися на них як на підставу для звільнення
від відповідальності за невиконання зобов’язань за умовами Договору
страхування.
17.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Спори, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору
страхування, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
17.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються
згідно з чинним законодавством України.
17.3. При виникненні розбіжностей між Страхувальником і
Страховиком щодо факту, обставин та причин настання страхового випадку і
розміру зазнаного збитку внаслідок настання страхового випадку, Сторони
Договору страхування можуть домовитися про те, що розмір збитку буде
визначений на підставі акта (висновку) експертизи (товарознавчого
дослідження), проведеного суб’єктом оціночної діяльності, який має право на
проведення відповідного дослідження. Експертиза може проводитися за
ініціативою будь-якої зі Сторін. Сторона, за ініціативи якої проводиться
експертиза, оплачує витрати на її проведення, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
18.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1. Правилами
страхування
регламентовані
основні
умови
страхування.
18.2. Конкретні умови страхування встановлюються за згодою Сторін
Договором страхування і не повинні суперечити Правилам страхування та
чинному законодавству України.
18.3. Права та обов’язки Страховика Страхувальника, підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, зазначені в Правилах страхування, але
які не передбачені Законом України «Про страхування», з метою їх
правозастосування, повинні бути передбачені Договором страхування, якщо
вони не суперечать закону.
18.4. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути
внесені застереження, доповнення, зміни та особливі умови страхування,
виходячи з конкретних умов страхування, що відповідають положенням
Правил страхування та не суперечать чинному законодавству України.
18.5. За погодженням Сторін Договору страхування, або у разі, коли
застосування уніфікованих умов страхування вимагають міжнародні системи
страхування, Договір страхування може включати уніфіковані умови
об’єднання лондонських страховиків або інші умови, що застосовуються у
міжнародній практиці страхування, з урахуванням вимог Закону України «Про
страхування».
18.6. Договором страхування можуть бути передбачені наведені в
додатках 1-2
до Правил страхування додаткові умови страхування
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(застереження) з урахуванням специфіки ризиків, що прийняті на страхування,
за умови, що:
18.7. Додаткові
умови
страхування,
викладені
в
додатках,
застосовуються в Договорі страхування, якщо вони включені до тексту
Договору страхування;
18.8. Додаткові умови, викладені в додатках, уточнюють і доповнюють
стандартні умови страхування, зазначені в Правилах страхування, і
застосовуються до Договору страхування разом з ними.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж залізничний,
наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види
водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж))
№ 11 від 20.03.2020 р.
ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Добровільне
страхування
будівельно-монтажних
ризиків
здійснюється на підставі цих додаткових умов (далі – Додаткові умови № 1) та
інших умов Правил страхування.
1.2. Предметом Договору страхування, укладеного на підставі цих
Додаткових умов № 1, є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані із
володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у Договорі
страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт
(морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж
(вантажобагаж), сільськогосподарська продукція), а саме: об’єктами
будівельно-монтажних робіт та (або)
іншим майном при проведенні
будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та (або) протягом
гарантійного строку експлуатації об’єкта будівельно-монтажних робіт.
1.3. Спеціальні терміни, що застосовуються в Додаткових умовах № 1,
вживаються у наступному значенні:
небезпечна техногенна подія, що створює на
Аварія
–
певній території загрозу життю та здоров’ю
людей і призводить до руйнування будинків,
споруд, обладнання та транспортних засобів,
порушення виробничого або транспортного
процесу, а також до заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу.
розташування ділянок поблизу споруджуваного
Безпосередня
–
об’єкту, завдяки якому вони віднесені до зон
близькість від
потенційно небезпечних виробничих факторів
території
відповідно до нормативних документів, що
будівельного
регламентують
безпеку
при
проведенні
майданчика
будівельно-монтажних робіт.
процес зведення будинків, споруд, що включає
Будівництво
–
безпосередньо будівельні роботи, роботи з
монтажу виробничого обладнання, допоміжні,
транспортні та інші роботи. До будівництва
відносяться також роботи з реконструкції,
модернізації та капітального ремонту будинків,
споруд.
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Будівельно–
монтажні роботи

Будівельні
роботи

–

вид матеріального виробництва, пов’язаний зі
створенням нових об’єктів, а також капітальним
ремонтом, реконструкцією, розширенням або
технічним переобладнанням об’єктів будівельномонтажних
робіт,
включаючи
пусконалагоджувальні
роботи,
тести
та
випробування від моменту закінчення монтажу
обладнання до моменту здавання його в
експлуатацію після успішного проведення
випробувань.
до будівельних робіт відносяться:
а) роботи зі зведення, розширення та
реконструкції будинків і споруд та пов’язані з
ними роботи з монтажу будівельних конструкцій;
роботи з устрою та розробки підкранових колій
для баштових й інших кранів;
б) роботи зі спорудження зовнішніх і внутрішніх
мереж водопостачання, каналізації, теплофікації,
газифікації та енергопостачання; зведення
установок (споруд) для охорони навколишнього
середовища від забруднень;
в) роботи зі спорудження нафтопроводів,
продуктопроводів, газопроводів, повітряних і
кабельних ліній електропередачі, ліній зв’язку;
роботи зі спорудження мостів і набережних,
дорожні роботи, підводно-технічні, водолазні та
інші види спеціальних робіт у будівництві
(днопоглиблювальні,
берегоукріплювальні,
гірничо-капітальні, геологічні та гідрологічні
роботи);
г) роботи з установлення санітарно-технічного
обладнання;
ґ) роботи з устрою основ, фундаментів і опорних
конструкцій під обладнання, з обмуровування та
футеровки котлів, печей та інших агрегатів;
д) роботи з освоєння ділянок, з підготовлення та
планування територій будівництва;
е) роботи з озеленення та благоустрою територій
забудови, а також селищ і міст;
є) меліоративні роботи (зрошення, осушення,
обводнювання тощо);
ж) роботи з будівництва протиерозійних,
протисельових, протилавинних, протизсувних й
інших природоохоронних споруджень;
з) інші види будівельних робіт, передбачені
державними
будівельними
нормами
та
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Будівельномонтажні
ризики

–

Дефект елемента –
об’єкта
будівельномонтажних робіт
Договір підряду –
(контракт)

Кошторисна
вартість
будівництва
Монтажні
роботи

–
–

Об’єкт
–
будівельномонтажних робіт

правилами.
майнові ризики, що можуть виникнути при
будівництві (монтажі) об’єкта будівельномонтажних робіт
в
конкретних
умовах
будівництва за розробленим проектом.
окрема
невідповідність
елемента
об’єкта
будівельно-монтажних
робіт
будь-якому
параметру,
встановленому
проектом
або
нормативним документом.
документ, що встановлює взаємні права,
обов’язки та відповідальність замовника і
підрядника, за яким підрядник зобов’язується
виконати певну роботу за завданням замовника, а
замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу.
сума
коштів,
визначених
кошторисними
документами,
необхідних
для
здійснення
будівництва відповідно до проектних документів.
до робіт з монтажу відносяться:
а) роботи із зібрання та встановлення всіх видів
виробничого
обладнання
(технологічного,
енергетичного,
підйомно-транспортного,
насосно-компресорного тощо) на місці його
постійної експлуатації, включаючи перевірку та
випробування якості монтажу (встановлення
санітарно-технічного
обладнання,
що
враховується у вартості будівельних робіт,
відносяться до будівельних робіт);
б) роботи з устрою підводок до обладнання
(підведення
води,
повітря,
пари,
охолоджувальних рідин, прокладка, протягування
та монтаж електричних кабелів тощо);
в) роботи з монтажу та встановлення
технологічних металоконструкцій, будівельних
конструкцій, майданчиків з обслуговування,
сходів та інших пристроїв, конструктивно
пов'язаних з об’єктом монтажу;
г)
роботи
з
ізоляції
та
фарбування
встановлюваного обладнання та технологічних
трубопроводів;
ґ) пусконалагоджувальні роботи;
д) інші монтажні роботи.
матеріалізований результат процесу будівельного
виробництва (будівельна продукція), отриманий
відповідно до розроблених і затверджених у
встановленому порядку проекту та кошторису на
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Обладнання

–

Період повного
припинення
робіт

–

Період
часткового
припинення
робіт

–

Проектна
документація

–

Пусконалагоджувальні
роботи

–

місці будівельного майданчику за певний
інтервал часу, який має корисні властивості та
призначений для використання споживачами з
метою задоволення їхніх потреб як суспільного,
так і особистого характеру.
Об’єкт будівельно-монтажних робіт може бути як
завершеним, так і таким, що перебуває у
незавершеному
виробництві
(у
процесі
будівництва,
капітального
ремонту,
реконструкції, розширення або технічного
переоснащення).
комплекс технологічного та всіх інших видів
обладнання і трубопроводів, електротехнічні,
санітарно-технічні та інші пристрої та системи
автоматизації, який забезпечує випуск продукції,
передбаченої проектом.
припинення проведення будівельно-монтажних
робіт внаслідок фінансування будівельномонтажних робіт, порядок якого визначається
відповідно
до
договору
(контракту)
на
проведення будівельно-монтажних робіт, на
невизначений час і консервація об'єктів
незавершеного будівництва.
тимчасове (до трьох місяців) призупинення
будівельно-монтажних
робіт,
підтверджене
відповідними
внутрішніми
документами
генерального
підрядника,
викликане
призупиненням
фінансування
або
перепроектуванням, або відкликанням або
призупиненням
ліцензії
на
здійснення
будівельної діяльності будь-якого із учасників
будівництва. До періоду часткового припинення
робіт не відносяться вихідні, святкові та неробочі
дні. Днем припинення робіт вважається день
підписання акту про призупинення робіт.
документація,
що
містить
архітектурномістобудівні рішення, у яких враховані соціальні,
економічні,
функціональні,
інженерні,
технологічні, протипожежні, санітарно-гігієнічні,
екологічні, архітектурно-художні та інші вимоги
до об’єкта в обсязі, необхідному для розроблення
робочої документації, а також включає в себе
кошторисну вартість будівництва.
комплекс робіт, виконуваних у період підготовки
та проведення індивідуальних випробувань і
комплексного
випробування
обладнання.
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Технічна
документація

–

Пусконалагоджувальні роботи за характером і
призначенням є продовженням монтажних робіт і
завершальною ланкою нового будівництва, а
також реконструкції, модернізації та капітального
ремонту будинків і споруд.
комплект документів, що включає систему
графічних,
розрахункових
та
текстових
матеріалів, використовуваних у будівництві,
реконструкції, технічному переобладнанні та
капітальному ремонті, а також у процесі
експлуатації будівель та споруд.

1.4. За цими Додатковими умовами № 1 на страхування можуть бути
прийняті (далі – застраховане майно):
1.4.1. Об'єкти будівельно-монтажних робіт (об’єкти будівництва та
(або) монтажу) згідно з укладеним договором підряду (контрактом);
1.4.1.1. Об'єктами будівельних робіт можуть бути об'єкти нового
будівництва, незавершеного будівництва, модернізації, реконструкції та
розширення, капітального ремонту, об'єкти, на яких проводяться роботи з
технічного переоснащення та підтримки потужностей діючих підприємств,
зокрема:
а) електростанції, автомобільні дороги, ділянки залізничного полотна,
аеропорти;
б) житлові будинки, адміністративні, промислові будівлі та споруди;
в) мости, тунелі;
г) іригаційні та дренажні споруди, канали, греблі, порти, дамби,
трубопроводи тощо.
1.4.1.2. Об'єктами монтажних робіт можуть бути:
а) машини, обладнання, механізми та конструкції, зокрема турбіни,
генератори, парові котли, електродвигуни, трансформатори, верстати, насоси,
підйомники, крани, транспортери, канатні дороги, трубопроводи, сталеві мости
тощо;
б) електростанції, сталеливарні заводи, хімічні установки, доменні печі,
паперові заводи, текстильні фабрики, установки для виробництва
різноманітних видів споживчих товарів тощо;
1.4.2. Будівельні матеріали та конструкції, що перебувають на
будівельному майданчику та необхідні для здійснення будівельно-монтажних
робіт;
1.4.3. Будівельна техніка та обладнання, розташовані на
будівельному майданчику:
1.4.3.1. Будівельна техніка та обладнання для проведення будівельномонтажних робіт, закріплена на території дії Договору страхування (крани,
підйомники, змішувачі бетонних розчинів, компресори тощо);
1.4.3.2. Землерийна техніка та обладнання (бульдозери, екскаватори,
грейдери тощо);
1.4.3.3. Дорожно-будівельна техніка (скрепери, асфальтоукладальники,
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ковзанки тощо);
1.4.3.4. Інша будівельна техніка та обладнання;
1.4.4. Обладнання будівельного майданчика: будівельні містечка,
тимчасові будинки та споруди, складські будівлі, огородження, будівельні
риштування, опалубка, тимчасові інженерні комунікації, лебідки, зварювальні
апарати, інші пристосування, пристрої та інвентар;
1.4.5. Допоміжні споруди, необхідні для будівництва об’єкту майна:
тимчасові обвідні канали, захисні дамби тощо;
1.4.6. Наявні об'єкти (майно), тобто такі, що вже перебувають на
будівельному майданчику або в безпосередній близькості від нього
(прилягають) та належать замовникові або підрядникові на праві власності або
перебувають на їхньому зберіганні або під їхнім контролем, для яких
будівельно-монтажні роботи є зовнішнім ризиком;
1.4.7. Інше майно, передбачене Договором страхування.
2. СТРАХОВІ РИЗИКИ
2.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється
страхування за Додатковими умовами № 1, крім передбачених Правилами
страхування є:
2.1.1. Аварійні події:
2.1.1.1. Обвалення або падіння об'єкта, що будується (монтується), в
тому числі пошкодження частинами, що обвалюються або падають;
2.1.1.2. Розрив тросів та ланцюгів, падіння будівельних блоків та (або)
інших предметів на застраховане майно;
2.1.1.3. Аварії вантажопідйомної техніки в процесі монтажу;
2.1.1.4. Вплив електроенергії у вигляді короткого замикання,
перевантаження або аварії електромережі, атмосферних розрядів тощо;
2.1.1.5. Аварійні події під час перевезення застрахованого майна, що
використовується при проведенні будівельно-монтажних робіт, територією
будівельного майданчика;
2.1.1.6. Аварії (вибух, пожежа, самозаймання тощо) при проведенні
вибухових, бурильних, газоелектрозварювальних (різальних) та інших робіт;
2.1.1.7. Поломки та пошкодження будівельної техніки внаслідок
зовнішнього впливу (падіння, перекидання, удар тощо);
2.1.1.8. Ненавмисне пошкодження будівельною та іншою технікою, в
тому числі наїзд транспортних засобів;
2.1.1.9. Інші аварійні події;
2.1.2. Помилки (недоліки, недогляд) у виконанні будівельномонтажних робіт та (або) застосування дефектних матеріалів, конструкцій.
Під помилкою у виконаних будівельно-монтажних роботах розуміється
одинична ненавмисна неправильна дія або одиничний пропуск правильної дії
робітником Страхувальника (Вигодонабувача).
Під робітником Страхувальника (Вигодонабувача) розуміється особа, яка
перебуває зі Страхувальником (Вигодонабувачем) у трудових відносинах та
безпосередньо зайнята у процесі будівництва/монтажу, під час виконання нею
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трудових (службових) обов’язків, якщо інше не передбачено Договором
страхування;
2.1.3. Інші ймовірні та випадкові події, передбачені Договором
страхування, зокрема помилки проектування; помилки (недоліки, недогляд) при
виконанні робіт з технічного обслуговування, протягом гарантійного строку
експлуатації об’єкта тощо.
3. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ
ВИПАДКІВ
3.1. Крім подій, передбачених Правилами страхування, не є страховими
випадками і не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:
3.1.1. Витрат на заміну, ремонт або усунення дефектних матеріалів,
предметів або їхніх частин, або усунення недоліків у виконаних будівельномонтажних роботах, що призвели до виникнення матеріального збитку. Це
виключення однак стосується тільки безпосередньо пошкоджених або загиблих
частин конструкції, виконаних з дефектного матеріалу та (або) з порушенням
технології здійснення робіт, і не розповсюджується на матеріальний збиток,
завданий справним частинам конструкції (правильно спорудженим
конструкціям);
3.1.2. Внутрішніх поломок та несправності будівельної техніки та
обладнання, обладнання будівельного майданчика та (або) електронного
обладнання, тобто таких, що не викликані зовнішніми факторами;
3.1.3. Пошкодження або загибелі двигунів внутрішнього згоряння або
аналогічних машин і агрегатів внаслідок вибухів у камерах згоряння;
3.1.4. Невиконання Страхувальником (його працівниками) стандартів,
законів, постанов, відомчих та виробничих правил та норм, вказівок та
розпоряджень відповідних державних органів (пожежної охорони, санітарних
служб, охорони праці та інших);
3.1.5. Пошкодження або знищення застрахованого об’єкта будівельномонтажних робіт в період повного або часткового припинення робіт, якщо інше
не передбачено Договором страхування;
3.1.6. Втрати, знищення або пошкодження транспортних засобів, що
мають державний реєстраційний номер та призначені для експлуатації на
дорогах загального користування, плавучих або літаючих транспортних
засобів;
3.1.7. Втрати, знищення або пошкодження документів, креслень,
бухгалтерських книг, пакувального матеріалу, у тому числі контейнерів,
ящиків, перегородок, піддонів, лотків, бочок тощо;
3.1.8. Збитку, що виник внаслідок проведення дослідницьких або
експериментальних робіт;
3.1.9. Помилок, допущених у проектуванні будівельно-монтажних
об’єктів, якщо інше не передбачено Договором страхування;
3.1.10. Змінення русла ґрунтових вод під час або після закінчення
будівництва;
3.1.11. Шкоди, заподіяної земельній ділянці, на якій розташований

62

будівельний майданчик;
3.1.12. При проведенні монтажних робіт:
3.1.12.1. Помилки у виробництві обладнання, дефектів матеріалів,
серійних дефектів, притаманних всій партії випущеного обладнання, в тому
числі таких, про які Страхувальникові було відомо до настання страхового
випадку;
3.1.12.2. Шкоди естетичного характеру, що не знижує працездатності
застрахованого обладнання;
3.1.13. Розливу, зливу, викиду, розсіювання, поширення, витоку або
скидання забруднювальних речовин, оцінки, перевірки, контролю, очищення,
оброблення, дезактивації або нейтралізації забруднювальних речовин або
здійснення управління цими процесами;
3.1.14. Здійснення виконавцем будівельно-монтажних робіт діяльності,
на яку у встановленому порядку не було отримано дозвіл (ліцензію) або його
дію було припинено, в тих випадках, коли зазначений дозвіл (ліцензія) є
необхідним відповідно до чинного законодавства України;
3.1.15. Вібрації, а також видалення або ослаблення опор і несучих
елементів фундаментів й конструкцій будинків та споруд;
3.1.16. Подій, неминучих у процесі виконання будівельно-монтажних
робіт або які природно випливають із них.
3.2. При поширенні дії страхового захисту за Договором страхування на
період післяпускових гарантійних зобов'язань на додаток до виключень,
зазначених у пункті 3.1 Додаткових умов № 1 та Правил страхування, не
підлягає відшкодуванню збиток, завданий внаслідок:
3.2.1. Неправильної експлуатації побудованого (змонтованого) об'єкта
замовником;
3.2.2. Неправильно складеної інструкції з експлуатації, розробленої
самим замовником або залученими ним третіми особами;
3.2.3. Ремонту об'єкта, виконаного неналежним чином, зробленого
самим замовником або залученими ним третіми особами.
3.3. При укладенні Договору страхування можуть передбачатися
додатково інші особливі виключення зі страхових випадків та обмеження
страхування, що не суперечать чинному законодавству України, цим
Додатковим умовам № 1 та Правилами страхування і зазначені у Договорі
страхування.
3.4. Окремі виключення з перерахованих у пунктах 5.1 – 3.2 цих
Додаткових умов № 1 можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених
Договором страхування.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
4.1. Страхова сума (ліміт зобов’язань Страховика) при страхуванні
будівельно-монтажних ризиків, встановлюється за згодою сторін Договору
страхування в межах дійсної вартості об’єкта будівництва та (або) монтажу, на
підставі затвердженої проектної і робочої документації, у розмірі очікуваної
вартості об’єкта на момент завершення будівництва та (або) монтажу, зокрема
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повної кошторисної вартості об’єкта будівельно-монтажних робіт, вартості
проектування, технічної документації, вартості пусконалагоджувальних робіт,
які виконуються Страхувальником, вартості конструкцій, обладнання тощо,
якщо це передбачено Договором страхування.
4.2. У разі відсутності затвердженої проектної і робочої документації на
момент укладення Договору страхування страхова сума визначається на
підставі аналогічних проектів, кошторисних норм, нормативних розцінок тощо.
4.3. Якщо страхова сума становить певну частку дійсної вартості
застрахованого об’єкта будівельно-монтажних робіт або іншого застрахованого
майна, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених
за страховим випадком збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування.
Договором страхування може бути передбачено рівень відхилення
очікуваної вартості об’єкта будівництва та (або) монтажу, застосованої при
укладенні Договору страхування для визначення страхової суми, від фактичної
кінцевої вартості об’єкта будівництва та (або) монтажу, при якому не
застосовується умови пропорційної відповідальності Страховика.
5. СТРОК ТА МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ) ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
5.1. За згодою сторін Договір страхування може бути укладений:
5.1.1. На весь період виконання будівельно-монтажних робіт (з
підготовки, будівництва, монтажу об’єкта);
5.1.2. На період виконання будівельно-монтажних робіт на певних
етапах відповідно до договору підряду (контракту). При цьому етапи
будівельно-монтажних робіт і вартість робіт певного етапу визначаються на
підставі проектно-кошторисної документації (календарного плану будівництва,
кошторисної документації (локальних, об'єктних кошторисів тощо);
5.1.3. На період пусконалагоджувальних робіт, проведення випробувань
(апробації) та приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту;
5.1.4. На період післяпускових гарантійних зобов'язань тощо.
5.1.5. Майно, стосовно якого укладається Договір страхування,
вважається застрахованим з моменту його вивантаження на будівельний
майданчик, але не раніше дати, зазначеної в Договорі страхування, якщо інше
ним не передбачено.
5.2. Страховий захист за Договором страхування поширюється в межах
строку дії Договору страхування з урахуванням наступних умов, якщо вони
передбачені Договором страхування:
5.2.1. Якщо дата фактичного закінчення будівельно-монтажних робіт на
об’єкті (його частині, секції, окремому пусковому комплексі, черзі)
передуватиме даті закінчення дії Договору страхування, в ньому передбаченій,
то Договір припиняє свою дію щодо такого об’єкта будівельно-монтажних
робіт (його частини, секції тощо) безпосередньо з дати прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту (його частини, секції тощо);
5.2.2. Якщо подія, що може бути визнана страховим випадком, настала
в період часткового (тимчасового) припинення робіт, така подія не визнається
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страховим випадком, і Страховик звільняється від зобов'язання здійснити
виплату страхового відшкодування. За згодою Сторін дія Договору страхування
може бути продовжена на строк часткового (тимчасового) припинення робіт,
про що укладається додатковий договір;
5.2.3. Якщо застраховане майно переміщується з місця дії Договору
страхування, дія страхового захисту щодо такого застрахованого майна
припиняється з моменту переміщення застрахованого майна, крім випадків
переміщення застрахованого майна внаслідок настання або безпосередньо
перед неминучим настанням страхового випадку.
5.3. Договір страхування діє на виробничій території будівельного
майданчика, визначеній проектом організації будівництва і проектами на
провадження робіт.
Договором страхування може бути передбачено поширення страхового
захисту на зберігання матеріалів та обладнання на складах, розташованих поза
територією будівельного майданчика, у тому числі під час переміщення
матеріалів і обладнання від розташованого окремо складу до основного
будівельного майданчика.
6. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА
6.1. Крім
обов’язків,
зазначених
у
Правилах
страхування,
Страхувальник зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором
страхування:
6.1.1. Забезпечити наявність на будівельному майданчику справних
засобів і обладнання пожежогасіння в кількості, відповідно до характеру робіт,
що проводяться, у працездатному стані;
6.1.2. Проводити вогневі роботи відповідно до вимог безпечного
проведення вогневих робіт на пожежовибухонебезпечних об'єктах, за наявності
письмового дозволу, оформленого у встановленому порядку (наряду-допуску);
до проведення робіт допускати осіб, які пройшли спеціальну підготовку, що
мають кваліфікаційне посвідчення та талон з техніки пожежної безпеки;
забезпечити місця проведення робіт засобами пожежогасіння; після
припинення робіт перевіряти робоче місце, сусідні приміщення, нижче
розташовані поверхи (майданчики) тощо;
6.1.3. Встановлювати протипожежні перегородки відповідно до
будівельних норм і вимог пожежної безпеки;
6.1.4. Регулярно прибирати сміття. Наприкінці кожного робочого дня
всі горючі відходи забирати з приміщень, у яких ведуться роботи;
6.1.5. Зберігати горючі будівельні або монтажні матеріали роздільно у
декількох складських спорудах, обладнаних відповідно до вимог пожежної
безпеки та будівельних норм. Договором страхування може бути встановлена
гранична сума вартості складованих матеріалів на одну складську споруду;
6.1.6. Зберігати всі легкозаймисті матеріали та особливо всі
легкозаймисті рідини і горючі гази окремо від об'єкта будівництва (монтажу) та
від будь-якої вогненебезпечної ділянки на відстані, що відповідає вимогам
пожежної безпеки;
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6.1.7. Призначити відповідального за протипожежну безпеку на
будівельному майданчику;
6.1.8. Виконувати та регулярно коригувати план пожежного захисту та
план дій при пожежі на будівельному майданчику;
6.1.9. Забезпечити вільний під'їзд до всіх споруджуваних і
експлуатованих будинків, місць відкритого зберігання будівельних матеріалів,
конструкцій і обладнання;
6.1.10. Провести навчання працівників Страхувальника або іншої
організації, яка виконує будівельно-монтажні роботи, методам попередження та
гасіння пожеж;
6.1.11. Забезпечити огородження будівельного майданчика та контроль
доступу до нього;
6.1.12. Письмово сповістити Страховика про припинення (часткове або
повне) будівельно-монтажних робіт в строк, передбачений Договором
страхування, якщо зазначені роботи будуть припинені через відсутність
фінансування, перепроектування, погодні умови тощо;
6.1.13. Провадити будівельно-монтажні роботи в суворій відповідності з
проектом;
6.1.14. Виконувати вимоги державних будівельних норм та правил,
норми техніки безпеки та інші вимоги,
передбачені нормативними
документами в галузі будівництва;
6.1.15. У позаробочий час забезпечувати замикання застрахованих
приміщень і сховищ, а в місцях схову цінного майна вживати усіх заходів щодо
забезпечення ступеня безпеки, передбаченої для цих місць відповідними
нормативними документами або Договором страхування;
6.1.16. Повідомляти Страховика про збільшення вартості будівельномонтажних робіт у строк, передбачений Договором страхування;
6.1.17. Надати Страховикові (його представникові) можливість взяти
участь у роботі комісії з приймання закінчених об'єктів будівельно-монтажних
робіт в експлуатацію.
7. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
7.1. Положення, викладені в цих Додаткових умовах № 1, доповнюють
положення Правил страхування та застосовуються до Договору страхування
разом з ними. За наявності розбіжностей між положеннями Правил страхування
та цих Додаткових умов № 1, застосовуються відповідні положення цих
Додаткових умов № 1.
7.2. Якщо Договором страхування не передбачено інше, то в частині,
неврегульованій цими Додатковими умовами № 1, діють Правила страхування.

Додаток 2
до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж залізничний,
наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види
водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж))
№ 11 від 20.03.2020 р.
ДОДАТКОВІ УМОВИ
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА У ХОЛОДИЛЬНИХ
КАМЕРАХ
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Добровільне страхування майна в холодильних камерах
(установках) здійснюється на підставі цих додаткових умов (далі – Додаткові
умови № 2) та інших умов Правил страхування.
1.2. Відповідно до Додаткових умов № 2 застрахованим може бути таке
майно:
1.2.1. Заморожені, охолоджені або свіжі продукти харчування, що
підлягають зберіганню в холодильних камерах (установках) при визначеному
температурному режимі;
1.2.2. Інші товари, що зберігаються в холодильних камерах (установках)
при певній температурі та інших параметрах кліматичного режиму. При
страхуванні таких товарів Страхувальник зобов’язаний до укладення Договору
страхування повідомити Страховика про причини, що викликають необхідність
зберігання цих товарів в умовах спеціального температурного та (або)
кліматичного режиму та специфічні ризики, пов’язані з можливістю їх
пошкодження або знищення внаслідок порушення температурного або
кліматичного режиму.
1.3. Страховий захист відповідно до Додаткових умов № 2 не
поширюється на самі холодильні камери (установки), інше допоміжне
обладнання та інвентар, що забезпечують функціонування холодильної камери
(установки), а також холодоагент.
2.

СТРАХОВІ РИЗИКИ

2.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється
страхування за Додатковими умовами № 2, крім передбачених Правилами
страхування є:
2.1.1. Поломка холодильних камер (установок) внаслідок раптового та
непередбачуваного впливу на них внутрішніх або зовнішніх чинників, що не є
виключеннями згідно з Додатковими умовами № 2 та (або) Договором
страхування;
2.1.2. Раптове припинення подачі електричного струму;
2.1.3. Інші ймовірні та випадкові події, передбачені у Договорі
страхування.
2.2. За ризиками, зазначеним у пункті 2.1 Додаткових умов № 2,
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підлягають відшкодуванню збитки, якщо це передбачено Договором
страхування, завдані внаслідок пошкодження або знищення застрахованого
майна, що зберігається в холодильних камерах (установках) із контрольованою
атмосферою.
2.3. Холодильними камерами (установками) з контрольованою
атмосферою вважаються сховища (ємності, приміщення), у яких провадиться
тривале (понад один місяць, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування) зберігання майна в умовах, при яких забезпечується постійна
температура зберігання, та (або) будь-які інші постійні параметри повітряногазової суміші, такі, як вологість, тиск, відмінний від звичайного повітря
газовий склад суміші, граничні норми пилу або інших твердих компонентів у
цій суміші або інші аналогічні параметри, і які відкриваються для вкладення та
вилучення майна, що в них зберігається, тільки згідно з суворо визначеним
графіком, що не допускає порушень режиму зберігання;
3.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

3.1. Крім подій, передбачених Правилами страхування, до страхових
випадків не відносяться та страхове відшкодування не виплачується, якщо
збитки Страхувальника завдані внаслідок:
3.1.1. Усадки, усушки, внутрішніх дефектів застрахованого майна, його
псування або гниття, якщо вони виникли не внаслідок зберігання в умовах
постійного температурного режиму;
3.1.2. Порушення правил та (або) умов зберігання, застосування
неправильного температурного режиму, а також недостатньої вентиляції
приміщень холодильних камер (установок) або пошкодження упакування;
3.1.3. Проведення тимчасового ремонту зазначених в Договорі
страхування холодильних камер (установок), якщо такий ремонт проводився
без попереднього погодження зі Страховиком;
3.1.4. Поломки холодильних камер (установок) у результаті будь-яких
дефектів, що існували на момент укладення Договору страхування та про які
Страхувальник знав або повинен був знати;
3.1.5. Поломки холодильних камер (установок) внаслідок помилок у
конструкції, дефектів лиття або матеріалів, виробничих дефектів, якщо
відповідальність за завданий збиток згідно з гарантійними зобов’язаннями,
законом або договором несе виробник або постачальник холодильних камер
або особа, яка проводила їх ремонт або обслуговування;
3.1.6. Поломки
холодильних
камер
(установок)
внаслідок
безпосереднього впливу експлуатаційних чинників (корозії, зносу тощо),
забруднення та інших наслідків їх нормальної експлуатації, поступової втрати
ними своїх корисних властивостей.
3.2. При укладенні Договору страхування можуть передбачатися
додатково інші особливі виключення зі страхових випадків та обмеження
страхування, що не суперечать чинному законодавству України, цим
Додатковим умовам № 2 та Правилами страхування і зазначені у Договорі
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страхування.
3.3. Окремі виключення з перерахованих у пункті 5.1 цих Додаткових
умов № 2 можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених Договором
страхування.
МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

4.

4.1. Майно вважається застрахованим тільки в тих приміщеннях
(холодильних камерах, установках), які зазначені в Договорі страхування (місце
дії Договору страхування).
4.2. Якщо застраховане майно вилучається з холодильних камер
(установок), що є місцем дії Договору страхування, страховий захист
припиняється, а збитки, що настали після вилучення застрахованого майна з
місця дії Договору страхування та до повернення його в місце дії Договору,
відшкодуванню не підлягають.
5.

ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ

5.1. При укладенні Договору страхування на підставі Додаткових умов
№ 2 у ньому передбачається період очікування, під яким розуміється період
часу, протягом якого майно, що знаходиться на зберіганні в холодильних
камерах (установках), не повинно псуватися після припинення або виходу з
ладу холодильних камер (установок) за умови, що холодильна камера
(установка) протягом цього часу залишається постійно закритою. Тривалість
періоду очікування для окремих категорій застрахованого майна
встановлюється за погодженням Сторін та зазначається у Договорі
страхування.
5.2. Збитки, що настали протягом періоду очікування внаслідок
відхилень від заданих температур зберігання, не підлягають відшкодуванню за
виключенням випадків, коли вони були викликані, якщо інше не передбачено
Договором страхування:
5.2.1. Потраплянням у холодильну камеру холодоагенту внаслідок його
витоку або викиду;
5.2.2. Випадковим заморожуванням продуктів, що мають зберігатися в
охолодженому стані та не підлягають замороженню.
6.

ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА

6.1. Крім
обов’язків,
зазначених
у
Правилах
страхування,
Страхувальник зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором
страхування:
6.1.1. Вести облік товарів, що перебувають на зберіганні в холодильних
камерах (установках), фіксуючи в облікових документах дати вилучення
товарів або вкладання їх на зберігання в холодильну камеру (установку), їх
найменування, кількість і вартість та при настанні події, що має ознаки
страхового випадку, надати Страховику відповідні дані обліку про наявність
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товарів у холодильних камерах (установках);
6.1.2. Вести журнал режиму роботи кожної холодильної камери
(установки) із зазначенням температур охолодження в камері, а також інших
необхідних даних;
6.1.3. Вживати усіх необхідних заходів щодо забезпечення нормальної
роботи холодильної камери (установки) відповідно до рекомендацій її
виробника, загальноприйнятих правил його експлуатації та вказівок
компетентних органів;
6.1.4. Забезпечувати постійне технічне обслуговування холодильної
камери (установки), контроль за її роботою та догляд за такою холодильною
камерою (установкою) з боку кваліфікованого технічного персоналу.
7.

ОСОБЛИВІ УМОВИ.

7.1. Положення, викладені в цих Додаткових умовах № 2, доповнюють
положення Правил страхування та застосовуються до Договору страхування
разом з ними. За наявності розбіжностей між положеннями Правил страхування
та цих Додаткових умов № 2, застосовуються відповідні положення цих
Додаткових умов № 2.
7.2. Якщо Договором страхування не передбачено інше, то в частині,
неврегульованій цими Додатковими умовами № 2, діють Правила страхування.
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Додаток 3
до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж залізничний,
наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види
водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж))
№ 11 від 20.03.2020 р.
СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА
1.
Базові річні страхові тарифи розраховані, виходячи зі страхових
ризиків, та наведені в таблицях 1 - 3.
Таблиця 1
Базові річні страхові тарифи зі страхування майна від ризиків, зазначених
у пунктах 4.1 – 4.2 Правил страхування, у відсотках від страхової суми
Нерухоме майно
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Страхові ризики

Будівля,
квартира

Інше
нерухоме
майно

Рухоме майно
Обладнання,
меблі,
Інше
електро- та
рухоме
побутова
майно
техніка

Вогонь:
Пожежа
0,10
0,13
0,17
0,21
Удар блискавки
0,03
0,04
0,05
0,07
Вибух
0,10
0,13
0,18
0,22
Падіння
на
застраховане майно
пілотованих
літальних об’єктів,
0,01
0,02
0,01
0,01
їхніх
частин
чи
вантажу, що ними
перевозився
Стихійні явища:
Сильний вітер (буря,
шторм,
ураган),
0,02
0,03
0,04
0,05
вихор
Град, зливові дощі, тиск снігового шару, паводок (затоплення,
водопілля, повінь)
Град
0,02
0,03
0,04
0,06
Зливові дощі
0,01
0,02
0,02
0,03
Тиск снігового шару
0,01
0,02
0,02
0,02
Паводок
(затоплення,
0,05
0,07
0,08
0,10
водопілля, повінь)
Землетрус, гірські обвали і схід лавин, зсув, осідання ґрунту
Землетрус
0,01
0,02
0,01
0,02
Гірські обвали
0,02
0,04
0,02
0,02
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2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.5.
3.
4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Схід лавини
0,01
Зсув
0,02
Осідання ґрунту
0,02
Виверження вулкану
0,01
Інші стихійні явища
0,03
0,10
Вплив рідини
0,02
Знищення,
пошкодження в
результаті
помилкового
вмикання
автоматичних
систем
пожежогасіння
Протиправні дії третіх осіб:
Крадіжка з
0,09
проникненням
Грабіж
0,07
Розбій
0,07
Умисне
знищення
0,07
або
пошкодження
застрахованого
майна
Інші протиправні дії
0,07
третіх осіб
0,05
Наїзд
транспортного
засобу
0,01
Вплив диму
0,01
Звуковий удар
0,03
Падіння предметів
Падіння
застрахованого
майна з висоти
Внутрішня
поломка
Биття скла
Забруднення
хімічними
речовинами
земельної ділянки
0,60
Інші ймовірні і
випадкові події,
передбачені
Договором
страхування

0,02
0,04
0,04
0,02
0,04
0,12
0,07

0,02
0,02
0,11
0,01
0,05
0,15
0,10

0,02
0,02
0,14
0,02
0,05
0,18
0,10

0,09

0,15

0,21

0,07
0,07
0,07

0,12
0,12
0,12

0,17
0,17
0,15

0,07

0,12

0,15

0,08

0,05

0,08

0,01
0,01
0,03

0,02
0,02
0,04

0,03
0,03
0,05

0,70

0,75

0,60

0,50
1,00
0,20

0,65
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Страхування на
умовах «З
відповідальністю за
усі ризики»

15.

0,90

0,95

1,00

1,05

Таблиця 2
Базові річні страхові тарифи зі страхування майна від будівельномонтажних ризиків, зазначених у пункті 2.1 Додаткових умов № 1, у
відсотках від страхової суми

№
п/п
1.

2.

3.

Страхові ризики
Аварійні події
Помилки (недоліки,
недогляд) у
виконанні
будівельномонтажних робіт та
(або) застосування
дефектних
матеріалів,
конструкцій
Інші ймовірні та
випадкові події

Об’єкти Будівельні
Будівельна
будівельно матеріали
техніка та
та
Інше майно
обладнанн
монтажних конструкці
я
робіт
ї
0,15
0,12
0,20
0,23

0,10

0,11

0,16

0,07

0,08

0,09

0,18

0,10

Таблиця 3
Базові річні страхові тарифи зі страхування майна від ризиків, зазначених
у пункті 2.1 Додаткових умов № 2 до Правил страхування, у відсотках від
страхової суми
№
Страхові ризики
п/п
1. Поломка холодильних камер (установок)
Раптове припинення подачі електричного
2.
струму
3. Інші ймовірні та випадкові події

Страховий тариф, %
0,15
0,11
0,09

2.
Cтраховий тариф за Договором страхування визначається з
урахуванням нижчезазначених коригуючих коефіцієнтів, що застосовуються до
базового річного страхового тарифу:
2.1. При укладенні Договору страхування на строк менше одного року для
розрахунку страхового тарифу до базового річного тарифу може застосовуватись
коефіцієнт короткостроковості , який визначається згідно з таблицею 4.
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Таблиця 4
Коригуючі коефіцієнти
відповідно до строку дії Договору страхування
Строк дії Договору страхування
до 1 місяця
до 2 місяців
до 3 місяців
до 4 місяців
до 5 місяців
до 6 місяців
до 7 місяців
до 8 місяців
до 9 місяців
до 10 місяців
до 11 місяців
до 12 місяців

Коефіцієнт короткостроковості
0,05 – 0,30
0,11 – 0,35
0,21 – 0,45
0,31 – 0,55
0,41 – 0,65
0,51 – 0,75
0,55 – 0,80
0,60 – 0,85
0,65 – 0,90
0,70 – 0,95
0,75 – 0,98
0,80 – 1,00

2.2. При укладенні Договору страхування до базового річного тарифу
можуть застосовуватись коригуючі коефіцієнти, які враховують фактори впливу
на значення страхового тарифу, наведені в таблиці 5.
Таблиця 5
Коригуючі коефіцієнти
відповідно до чинників, що впливають на значення страхового тарифу
Чинники, що впливають на значення
страхового тарифу
Вид та галузь діяльності Страхувальника
(Вигодонабувача)
Призначення застрахованого майна
Строк та умови експлуатації застрахованого майна
Наявність та рівень заходів засобів безпеки й
охорони
Місцезнаходження застрахованого майна
Розмір і вид франшизи
Порядок сплати страхових платежів
Розмір страхової суми
Страхування
без
застосування
системи
пропорційної відповідальності Страховика
Виплата
страхового
відшкодування
без
урахування ступеню зносу на запасні частини
(деталі, вузли, агрегати, прилади тощо), що
замінюються при ремонті застрахованого майна,
який здійснюється з метою усунення наслідків
страхового випадку

Діапазон значень
коригуючих коефіцієнтів
0,1 – 4,0
0,1 – 2,6
0,1 – 1,6
0,2 – 3,5
0,3 – 3,5
0,2 – 2,0
1,0 – 3,0
0,1 – 4,0
1,0 – 2,5

1,0 – 2,0

