
м.

1. СТРАХОВИК

2. СТРАХУВАЛЬНИК Дата народження

Адреса реєстрації І.П.Н./ЄДРПОУ

Телефони, email

Паспорт серія номер виданий: дата

0 Так

0 Так

0 Так

0 Так

0 Так

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.2. Спосіб сплати:

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ  № 

Дата: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНГОССТРАХ”, ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України серії АВ № 584799 від 

02.08.2011 р. (строк дії з 09.06.2005р., безстрокова), АВ № 584784 від 02.08.2011 р. (строк дії з 09.06.2005р., безстрокова) та АВ № 584787 від 02.08.2011р. (строк дії з 09.06.2005р., 

безстрокова),  в особі Голови Правління Осадчого О.В., діючого на підставі Статуту; адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

0-800-500-801

3. ВИГОДОНАБУВАЧ      

3.1. За ризиками згідно з п.6.1.1-6.1.5:

ЗНАЧЕННЯ 
(ТАК/НІ)

3.2. Вигодонабувачами за ризиком вказаним в п. 6.1.6. Договору є треті фізичні та/або юридичні особи, що пред'явили провомірні претензії Страхувальнику

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням и розпорядженням майном за п. 5.1 Договору, а також  з 

відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, внаслідок володіння, користування та розпорядження майном, зазначеним у п. 5.1. 

Договору

4.2. Згідно з умовами цього Договору і Правил страхування, Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачеві, а Страхувальник 

зобов'язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору, Умов страхування і Правил страхування.

4.3. Цей Договір укладено між Страховиком і Страхувальником  відповідно до „Правил добровільного страхування майна” від 09.04.2014 р., зареєстрованих Нацфінпослуг 22.05.2014 р., реєстраційний номер 1114181 

(далі - Правила №1), «Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ» від 09.04.2014 р., зареєстрованих Нацфінпослуг 22.05.2014 р., реєстраційний номер 1014182 (далі - Правила 

№2), та «Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України  "Про Страхування")», затверджених СК "ІНГОССТРАХ" 

20.09.2006 р., зареєстрованих Держфінпослуг 24.10.2006р., реєстраційний номер 1562346 (далі - Правила №3), - далі разом Правила страхування.

4.4. Якість надання послуг за цим Договором відповідає вимогам Закону України «Про Страхування» та іншим нормативним актам.

5.2. Майно приймається на страхування тільки в тому місці, де воно знаходиться в момент укладення Договору страхування, якщо інше не передбачене умовами Договору.

5. МАЙНО, ЩО СТРАХУЄТЬСЯ (ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ МАЙНО)

5.1. За цим Договором майном, що страхується, є нерухоме майно, яким володіє, розпоряджується або користується Страхувальник. Майно, що страхується має технічний паспорт, що містить основні відомості про 

нього: місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта тощо.

Назва (квартира, будинок тощо) Адреса місцезнаходження

Десять тисяч гривень 00 коп.

Так

6.1.6.  Пред’явлення Страхувальнику третіми особами правомірних майнових претензій, які заявлені згідно з нормами законодавства України, та є 

наслідком Пожежі, Вибуху та/або Дії води, що сталися під час користуванням майном, зазначеним в п.5.1 Договору:

6.1.6.1. відповідальність за шкоду, заподіяну майну фізичних і юридичних осіб

6.1.6.2. відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю фізичних осіб

П'ять тисяч гривень 00 коп.

8.1.2 Страхова сума в частині страхування внутрішнього оздобленная нерухомості, грн.:

8.1.3. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну майну, грн.:

10000

Цей Договір діє 12 місяців з  по  включно (але не більш ніж сплачуємий період). При цьому договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем сплати страхового 

платежу на поточний рахунок Страховика. Цей Договір лонгується на такий же строк у разі сплати наступних страхових платежів, якщо жодний з учасників договору не заявить про бажання 

його припинити.

Двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп.

5000

8.1.1 Страхова сума в частині страхування нерухомого майна (конструкції  з невід'ємними комунікаціями), грн.: П'ять тисяч гривень 00 коп.5000

9. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

9.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами: рахунок № 26500050000069 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, ЄДРПОУ 33248430

щомісячний регулярний платіж у розмірі 10 грн., сплачений на рахунок Страховика. При цьому сплачуємий період починається с 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження 

страхового платежу на поточний рахунок Страховика та дорівнює 1 (одному) календарному місяцю.

8.1.4. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за шкоду заподіяну життю та здоров'ю, грн.: 5000 П'ять тисяч гривень 00 коп.

8.2. СТРАХОВИЙ ТАРИФ (загальний): Сто двадцять гривень 00 коп.0,48%

9.3. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення готівкових коштів на вищезазначений рахунок Страховика

9.4. Під час сплати страхового платежу Страхувальник зобов’язаний в призначені платежу вказати наступне: «Страхова премія за договором № від »

9.5. У разі несплати або не повної сплати відповідної частки страхового платежу цей Договір не набуває сили (або призупиняє свою дію) і ніякі виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються.

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ 0 800 500 801

Цей Договір заключено на підставі усної заяви Страхувальника. Страхувальник ознайомлений з «Правилами добровільного страхування майна», «Правилами добровільного страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ», з "Правилами добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України  "Про Страхування")" та умовами 

страхування. Умови страхування (стор. 2) є невід’ємною частиною цього Договору.

м.п. м.п.

СТРАХУВАЛЬНИК СТРАХОВИК

____________________________ ____________________________

6.2. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався протягом перших 7 (семи) днів з дня набрання чинності цим Договором

6. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

Правила №1

Правила №2

Правила №3

8.3. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (загальний): 120

25000,008.1. ЗАГАЛЬНА СТРАХОВА СУМА, грн.:

8. СТРАХОВА СУМА, ТАРИФ, ПЛАТІЖ

0

6.1. Страховим випадком за цим Договором визнаються:

6.1.1. Пошкодження водою в наслідок аварії опалювальної системи, систем пожежегасіння, водопроводу та каналізаці. Проникнення води із сусідніх 

приміщень.

6.1.2. Вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів, інших аналогічних пристроїв.

6.1.3. Пожежа, вибух,  влучення блискавки.

6.1.4. Стихійні явища: смерч, ураган, буря, шторм, тайфун, обвал, оповзень, сіль, паводок, повінь, злива, град, просідання грунту, затоплення 

грунтовими водами, падіння дерев, каміння, землетрус.

6.1.5. Протиправні дії третіх осіб, крадіжка зі зламом, пограбування, падіння пілотованих/не пілотованих літаючих апаратів і уламків.

Франшиза, %



м.п. м.п.

Умови страхування до Договору страхування майна №  від 

У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ: 0-800-500-801

СТРАХУВАЛЬНИК СТРАХОВИК

____________________________ ____________________________

1. Права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов договору 
1.1. Страхувальник має право: 
- вимагати виплати страхового відшкодування в порядку і за умовами, передбаченими  
Договором та цими Умовами. 
1.2. Страхувальник зобов'язаний: 
1.2.1. Своєчасно сплачувати страхові платежі за реквізитами Страховика. 
1.2.2. При укладанні Договору надати Страховику інформацію про всі відомі йому 
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі в 
триденний строк інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.  
1.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо об'єкта 
страхування за Договором. 
1.2.4. Дотримуватись інструкцій, правил і норм експлуатації і обслуговування 
застрахованого майна, а також використовувати його тільки за прямим призначенням. 
1.2.5. Забезпечити експлуатацію, своєчасність ремонтів і збереження застрахованого 
майна відповідно до чинного законодавства України.  Представити Страховику 
можливість проводити огляд і обслідування застрахованого майна, розслідування у 
відношенні причин і розміру збитку. 
1.2.6. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку. 
1.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строки і порядку, що 
передбачені підпунктом “в” п. 3.1 цих Умов та подати заяву про виплату страхового 
відшкодування у строк, зазначений у п.3.2 цих Умов. 
1.2.8. Для отримання страхового відшкодування надати Страховику документи, 
зазначені у пп. 3.2 та 3.3 цих Умов. 
1.2.9. Інформувати Страховика про одержання від третіх осіб будь-яких відшкодувань 
збитків, що підлягають відшкодуванню за Договором, у триденний строк з моменту 
одержання, та повертати їх  Страховику в той же строк у разі одержання після 
виплати страхового відшкодування. 
1.2.10. У разі порушення Страхувальником зобов’язань, передбачених пп. 3.11, 3.12 
та 1.2.9 цих Умов, сплатити на користь Страховика пеню у розмірі 0,01% від належної 
до сплати суми за кожний календарний день прострочки. 
1.3. Страхувальник не має права: 
- визнавати  частково або повністю  вимоги, пред'явлені йому у зв'язку зі страховим 
випадком, та відшкодувати завдані  збитки, а також брати на себе будь-які 
зобов'язання з врегулювання таких вимог без письмово підтвердженої згоди на це 
Страховика, крім  випадків, передбачених  Законом України. 
- передавати будь-якій особі свої права і обов'язки, що виникають із Договору 
страхування, без письмової згоди Страховика. 
- вимагати  участі  Страховика у судовому процесі, а також іншим способом втягувати 
його в судовий розгляд з питань відшкодування збитків Страхувальником. 
1.4. Страховик  має право: 
1.4.1. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених 
розділом 4 цих Умов. 
1.4.2. Вимагати від особи, яка отримала страхове відшкодування, повного або 
часткового повернення виплаченої суми страхового відшкодування, якщо після його 
виплати стало відомо про обставини, передбачені розділом 4 цих Умов. 
1.4.3. У разі необхідності, робити запити про відомості, що пов’язані зі страховим 
випадком, до правоохоронних органів, банків, інших підприємств, установ та 
організацій з метою з’ясування причин і обставин страхового випадку. 
1.4.4. Після виплати страхового відшкодування пред'являти позови до особи / осіб,  
відповідальних за спричинення збитків. 
1.4.5. Впродовж дії Договору перевіряти стан застрахованого майна, а також 
відповідність дійсним обставинам повідомлених йому Страхувальником відомостей 
про це майно.  
1.5. Страховик зобов'язаний: 
1.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 
1.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 
здійснення страхового відшкодування. 
1.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
строки та в порядку, передбачені розділом 3 цих Умов. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику пені у розмірі 0,01% від належної до сплати суми за кожен день 
прострочки. 
1.5.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 
2. Порядок зміни і припинення дії Договору 
2.1. Договір припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 
2.1.1. закінчення строку його дії; 
2.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
2.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 
строки; 
2.1.4. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-
громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 
статтями 22, 23, і 24 Закону України “Про страхування”, а саме: 
2.1.4.1. У разі смерті страхувальника - фізичної особи, який уклав договір майнового 
страхування, права і обов’язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це 
майно в спадщину. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право ініціювати 
переукладення договору страхування. В інших випадках права і обов’язки 
страхувальника можуть перейти до іншої фізичної особи чи юридичної особи лише за 
згодою Страховика. 
2.1.4.2. Якщо страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його 
правонаступники, права та обов’язки Страхувальника переходять до 
правонаступника. 
2.1.4.3. У разі визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним, його права 
і обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна. У разі визнання 
судом страхувальника - фізичної особи обмежено дієздатним, він здійснює свої права 
і обов’язки Страхувальника за Договором лише за згодою піклувальника. 
2.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
2.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; 
2.1.7. наявності заяви Страхувальника про дострокове припинення дії Договору, яка 
повинна бути поданою Страховикові не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії 
Договору. У цьому разі Страховик повертає Страхувальнику частину страхового 
платежу у розмірі, пропорційному періоду, що залишився до закінчення дії Договору, з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку 
страхового тарифу у розмірі 20% страхового тарифу, та фактичних виплат страхового 
відшкодування здійснені за Договором.  
2.2. Зміни в Договір страхування можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 
яка оформлюється додатковою угодою до Договору і є його невід’ємною частиною. 
2.3. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій 
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 
3. Умови здійснення страхового відшкодування. 
3.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник 
зобов'язаний: 
а) негайно вжити заходів щодо рятування майна; 
б) негайно (протягом 2 годин) заявити про це в органи міліції, пожежної охорони чи 
інші спеціалізовані органи, до компетенції яких входить розслідування та ліквідація 
наслідків подій, передбачених розділом 6 Договору, і причин їх виникнення (далі – 
Компетентні органи); 
в) не пізніше 24 годин (не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту, як йому стало 
відомо про настання події, яка може кваліфікуватися як страховий випадок, заявити 
про це Страховику телефоном (факсом) 0 800 500 801, e-mail або на адресу 
Страховика, зазначену у Договорі.  

3.2. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник повинен подати 
Страховикові такі документи: 

- письмову заяву про виплату страхового відшкодування, у якій повинні бути 
зазначені обставини та причини настання страхового випадку, - не пізніше 48 годин 
(не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту настання події; 

- документи, що підтверджують сплату витрат на рятування майна; 
- фотокартки пошкодженого майна; 
- довідку з відповідної комунальної служби — у разі аварій комунальних систем; 
- довідку правоохоронних органів, які підтверджують факт вчинення третіми 

особами протиправних або навмисних дій у відношенні застрахованого майна; 
- довідку із метеорологічної або сейсмологічної служби  - у разі стихійного 

явища; 
- довідку органу МНС (інспекції пожежного нагляду) — у разі пожежі, вибуху; 
- документи інших Компетентних органів, які підтверджують факт, обставини та 

причини настання страхового випадку;  
- технічний паспорт на нерухоме майно, що містить основні відомості про нього: 

місцезнаходження, склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта, наявність 
самочинного будівництва, перепланування тощо; 

- копії документів що підтверджують право власності Страхувальника на майно. 
Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник не є власником майна, 
він зобов'язаний  надати Страховику  копії наступних документів про власника: 
підтвердження права власності на майно, ІПН (код ЄДРПОУ) та письмову заяву з 
вказанням банківських реквізитів  для здійснення страхового відшкодування власнику 
(Вигодонабувачу). 
3.2.1 У разі настання передбаченої Договором події, яка призвела до збитків і має 
ознаки страхового випадку (в частині страхування відповідальності) , Страхувальник 
зобов'язаний:  

-  Протягом 48 годин письмово повідомити Страховика про подію, що може стати 
підставою для пред'явлення Претензії (Позову); 

-  Страхувальник не має права визнавати свою відповідальність та 
врегульовувати претензії без письмової згоди Страховика, крім випадків, 
передбачених  Законом. 
3.3. З метою визначення розміру збитку, Страхувальник зобов’язаний надати 
Страховику: 

- перелік знищеного, пошкодженого майна із зазначенням його вартості; 
- кошторис на відновлення майна, калькуляцію збитків; 
- позови, які пред’явлено Страхувальником в зв’язку зі страховим випадком, що 

стався з вини третіх осіб; 
- рішення суду або інших компетентних органів, у яких встановлюються розміри 

сум, що підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку; 
До складення акта огляду пошкодженого майна та його фотографування 
Страхувальник не має права змінювати картину пошкоджень(крім випадків, коли це 
обумовлено необхідністю зменшення розміру збитків). 
3.4. Розмір збитку визначається Страховиком самостійно і зазначається у Страховому 
акті. Страховик має право для визначення розміру збитку внаслідок страхового 
випадку отримувати та використовувати висновки експертів. 
Якщо Страхувальник не згодний з розміром збитку, визначеного Страховиком, він має 
право за свій рахунок залучати незалежних експертів, аварійних комісарів. 
Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав 
Страхувальник внаслідок настання страхового випадку. Розмір збитків визначається з 
вирахуванням амортизаційного зносу предметів, їх частин, деталей і приладдя, що 
підлягають заміні, на день настання страхового випадку.  
3.5. Відшкодуванню підлягають також усі витрати Страхувальника, що пов’язані з 
рятуванням майна і запобіганням подальшому його пошкодженню при настанні 
страхового випадку. 
3.6. Страхове відшкодування, що виплачується, зменшується на розмір безумовної 
франшизи., вказаної  в Договорі. 
3.7. Загальна сума виплат страхового відшкодування за одним або декількома 
страховими випадками, які настали під час дії Договору, не може перевищувати 
розміру страхової суми (п.8.1 Договору). 
У разі, якщо за Договором здійснювалися виплати страхового відшкодування, то 
наступні суми страхового відшкодування не можуть перевищувати різниці між 
страховою сумою, вказаною у Договорі, та сумами страхового відшкодування, що 
були виплачені за Договором. 
3.8. Страховик протягом десяти робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні), 
а якщо обставини страхового випадку потребують додаткової перевірки, – протягом 
тридцяти робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту отримання 
від Страхувальника заяви про виплату страхового відшкодування, документів, 
передбачених п. 3.2 та 3.3 цих Умов, та акта експертизи повинен прийняти рішення 
про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування, яке оформляється 
страховим актом. 
3.9. У разі пошкодження чи знищення майна внаслідок протиправних або 
навмисних дій третіх осіб, страхове відшкодування виплачується тільки при 
порушенні кримінальної справи або провадження по справі про адміністративне 
правопорушення за фактом настання страхового випадку. 
3.10. У разі знищення майна внаслідок протиправних або навмисних дій третіх осіб, 
виплата страхового відшкодування здійснюється таким чином: при порушенні 
кримінальної справи виплата здійснюється у розмірі 30% страхового відшкодування, а 
решта страхового відшкодування виплачуються після закінчення або зупинення 
досудового слідства по кримінальній справі в тому разі, якщо провина Страхувальника 
не буде встановлена. 
3.11. У разі пошкодження застрахованого майна (при розмірі збитків до 1 000 
гривень) внаслідок стихійного явища,  рішення щодо виплати страхового 
відшкодування може бути прийнято Страховиком без довідки метеорологічної або 
сейсмологічної служби, але не більше одного разу впродовж дії цього договору. 
3.11. У разі визнання події, що сталася, страховим випадком, виплата страхового 
відшкодування здійснюється Страховиком відповідно до Договору на підставі заяви 
Страхувальника про виплату страхового відшкодування, документів, передбачених 
п.3.2 та 3.3 цих Умов та страхового акта. 
У разі прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування, 
Страховик протягом трьох робочих днів з моменту складення страхового акта 
здійснює виплату страхового відшкодування. 
3.12. У разі якщо Страхувальнику було повернуто викрадене майно, він зобов’язаний 
протягом одного місяця з моменту отримання майна повернути Страховику на 
рахунок, зазначений Договору, суму одержаного за це майно страхового 
відшкодування, за вирахуванням витрат на ремонт та приведення його до ладу, 
пов’язаних зі страховим випадком. 
3.13. Якщо Страхувальник одержав відшкодування завданого збитку від третіх осіб, 
Страховик виплачує тільки різницю між страховим відшкодуванням, що підлягає 
виплаті, та сумою, що одержана від третіх осіб. Страхувальник зобов'язаний 
сповістити Страховика в особі Страхового агента про одержання таких сум протягом 
трьох банківських днів з моменту їх одержання. 
3.14. Після відновлення (проведення ремонту) пошкодженого майна, воно має бути 
надано для огляду представнику Страховика, інакше при наступному страховому 
випадку з цим майном пошкодження, аналогічні попереднім, відшкодуванню не 
підлягають. 
4. Підстави відмови у виплаті страхового відшкодування та обмеження 
страхування: 
4.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 
4.1.1. Навмисні дії Страхувальника (його представників або працівників) або особи, на 
користь якої укладено Договір, спрямовані на настання страхового випадку. 
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського 
чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій 
Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір,  встановлюється 
відповідно до чинного законодавства України. 

4.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої 
укладено Договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 
4.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 
страхування або про факт настання страхового випадку. 
4.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку 
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні 
обставин, характеру та розміру збитків. 
4.1.5. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної  у 
їх заподіянні. 
4.1.6. Страхувальник сам провів врегулювання вимог третіх осіб без письмової згоди 
Страховика (в частині страхування відповідальності). 
4.1.7. Інші випадки, передбачені законодавством України. 
4.2. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався до 
набрання чинності Договором або після припинення дії Договору та у разі ненадання 
довідки та/або непідтвердження факту страхового випадку відповідними 
компетентними органами. 
4.3. До страхових випадків не належать і виплати страхового відшкодування не 
здійснюються за збитками, які виникли внаслідок: 
1) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 
2) військових дій, маневрів або інших військових заходів; 
3) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків; 
4) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, які 
здійснюються згідно з розпорядженнями військової чи цивільної влади; 
5) протиправних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого 
самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання 
зазначеними органами та посадовими особами документів, які не відповідають 
чинному законодавству України; 
6) внаслідок проникнення у застраховані приміщення дощу, снігу, граду або бруду 
крізь незачинені вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок ветхості, 
будівельних дефектів, або інші отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли 
внаслідок бурі, вихру, урагану або смерчу. В разі страхування від повені або 
затоплення не підлягають відшкодуванню збитки від пошкодження водою внаслідок 
зруйнування (пошкодження) гідростанції, греблі, а також збитки, викликані  
пошкодженням (протіканням) даху застрахованих  будівель, споруд; 
7) внаслідок ветхості об'єкту страхування, часткового його руйнування або 
пошкодження внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних дефектів; 
8) дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року; 
9) наміру або грубої необережності Страхувальника, що підтверджено документами  
компетентних  органів; 
10) невиконання Страхувальником у повному обсязі вимог законодавчих актів, правил, 
норм, які регламентують збереження, ремонт і експлуатацію майна, що підтверджено 
документами компетентних органів; 
11) вибуху вибухових матеріалів, речовин, рідин, а також самозаймання матеріалів, 
сировини, що зберігалися або поводження з ними здійснювалося з порушенням 
встановлених норм і правил, що підтверджено документами компетентних органів; 
12) невжиттям Страхувальником заходів з рятування майна і запобігання його 
подальшому пошкодженню; 
13) подій, неминучих у процесі роботи, або таких, що природно випливають з неї 
(корозії, гниття, природного зносу або інших аналогічних причин), короткого замкнення 
електромережі яка сталася внаслідок порушення правил та норм монтажу і 
експлуатації електромережі; 
14) внаслідок обробки застрахованого майна вогнем, теплом або іншим термічним 
впливом на нього з метою переробки або з іншою метою (для сушіння, варіння, 
прасування, гарячої обробки або плавлення металів, тощо); 
15) не усунення Страхувальником на протязі погодженого зі Страховиком строку 
обставин, які значно підвищують ступінь ризику та про необхідність усунення яких 
Страховик письмово повідомляв Страхувальника; 
16) порушення Страхувальником правил та норм, передбачених п.п. 1.2.4 та 1.2.5 цих 
Умов і чинним законодавством України; 
17) навмисного невжиття Страхувальником необхідних заходів для зменшення 
розміру збитків; 
18) відсутності  у Страхувальника або третьої особи відповідних посвідчень, ліцензій, 
сертифікатів, та інших документів, а також відповідних спеціальних  або професійних 
знань, досвіду та інше; 
19) що не мають прямого причинного зв'язку між діями Страхувальника та збитками, 
витратами або іншою шкодою, що нанесена третій особі. 
4.4. Страхове відшкодування не виплачується, якщо: 
1) при виникненні пожежі Страхувальник негайно не подав заяву до органів 
державного пожежного нагляду; 
2) Страхувальник не виконав своїх обов’язків, передбачених Договором, цими 
Умовами та Правилами страхування. 
3) подія, що має ознаки страхового, трапилася протягом перших 7 (семи) днів з 
моменту укладення договору страхування та сплати страхового платежу. 
4.5. За Договором не відшкодовуються непрямі збитки Страхувальника: упущена 
вигода, моральна шкода тощо. 
4.6. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, 
Страховик повинен письмово повідомити про це Страхувальника протягом трьох
робочих днів з моменту складення Страхового акта, з обґрунтуванням причин 
відмови. 
5. З усіх питань, не врегульованих Договором та цими Умовами, сторони керуються 
Законом України “Про страхування та Правилами страхування. 
6. Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, і зберігаються 
по одному примірнику у Страховика та Страхувальника. 
7. Інші умови за згодою сторін: 
7.1. Страхові тарифи визначені у наступних розмірах: 
1) за ризиками згідно Правил №1 – 0,24%; 
2) за ризиками згідно Правил №2 – 0,24%; 
3) за ризиками згідно Правил №3 – 0,48%. 
7.2. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з 
даного Договору або в зв`язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, 
порушення,припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню у 
Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська, розташованого за адресою : 
49000 м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса,57. 
7.3. При укладанні  договору страхування Страховиком може бути використано 
факсимільне відтворення підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори, а 
також відтворення відбитка печатки технічними друкувальними приладами. 
7.4. Страхувальник, підписуючи даний договір, надає Страховику дозвіл на обробку 
всіх своїх персональних даних в цілях пов'язаних з виконанням Сторонами умов 
даного Договору без обмеження терміну зберігання і обробки, а також для цілей 
здійснення зв'язку із Страхувальником для надання інформації для виконання 
Договору, для організації поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень і розсилок 
електронною поштою на адресу Страхувальника, для надання Страхувальнику 
інформації про виконання Договору, для передачі інформаційних і рекламних 
повідомлень Страховика, а також послуги  інших суб'єктів господарювання, в інших 
цілях, які не суперечать законодавству України.  
Страхувальник надає свою згоду на передачу своїх персональних даних 
розпорядником баз персональних даних  Страховика, а також третім особам, 
включаючи  “ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” та інших агентів Страховика, якщо цього 
вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, 
в інших цілях не суперечать чинному законодавству України без додаткового 
повідомлення Страхувальника.  
Страхувальник підтверджує своє повідомлення про свої права, пов'язані із 
зберіганням і обробкою його персональних даних, визначених чинним 
законодавством, цілі обробки даних і осіб, яким передаються його персональні дані. 

 


