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Ці зміни є новою редакцією Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж 
передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України „Про страхування”) ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ» від 

25.04.2005р., зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України 09.06.2005р., реєстраційний номер 1150504.  

________________________________________________________________________________
___ 

 ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ СТРАХУВАННЯ 
 
В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ІНГОССТРАХ".  

Страхувальники – юридичні особи усіх форм власності і організаційно-правових 
форм господарювання, незалежно від виду діяльності, та дієздатні фізичні особи, які 
відповідно до цих Правил уклали зі страховиком договори страхування. 

Вигодонабувач – громадянин або юридична особа, яка може зазнати збитків у 
результаті настання страхового випадку, призначена страхувальником для отримання 
страхового відшкодування. 

Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, 
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку 
здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у 
Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування 
(подати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати 
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування. 

Страховий ризик – певна  подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з 
настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування 
Страхувальнику або Вигодонабувачу. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов 
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах 
страхової суми за договорами страхування при настанні страхового випадку. 

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування. 

Страховий платіж – плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести 
страховику згідно з договором страхування. 

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 
період страхування. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Страховик на умовах, визначених цими Правилами, укладає договори 
добровільного страхування майна (іншого ніж передбачено пунктами 5-9 ст. 6 Закону 
України „Про страхування”) з юридичними та дієздатними фізичними особами. 

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог чинного законодавства України і 
регулюють відносини між Страховиком та Страхувальниками (Вигодонабувачами) по 
укладанню та виконанню договорів страхування. 



 

 

 

3 

1.3. Договір страхування укладається з особою, яка є власником майна, або володіє 
ним на законних підставах або наділена власником чи законним володільцем майна 
повноваженнями щодо страхування цього майна, або зобов’язана укласти договір 
страхування відповідно до договору з власником або відповідно до законодавства. 

1.4. Страхувальник має право при укладанні договору страхування призначати 
Вигодонабувача (-чів), а також замінювати його (їх) до настання страхового випадку, якщо 
інше не передбачено договором страхування. 

1.5. Особливі умови страхування будівельно-монтажних робіт наведені у Додатку № 2 
до цих Правил. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не 

суперечать закону,  пов'язані  з   володінням, користуванням  і  розпорядженням майном,  
зазначеним у правилах та договорі   страхування   (іншим,   ніж   залізничний,    наземний, 
повітряний,  водний  транспорт  (морський  внутрішній та інші види водного транспорту), 
вантаж та багаж (вантажобагаж)). 

Даний вид  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. 

Умови договору добровільного   страхування    майна    (іншого,    ніж передбачено   
пунктами   5-9   статті   6   Закону   України  "Про страхування")  можуть  передбачати  
страхування  від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

2.2. Якщо це передбачено умовами договору страхування застрахованими можуть 
бути витрати Страхувальника, пов’язані з рятуванням застрахованого майна та усуненням 
наслідків страхового випадку. 

Розмір цих витрат встановлюється за домовленістю між Страховиком і 
Страхувальником в межах страхової суми, однак не може перевищувати 10 % страхової суми 
за договором страхування. 

2.3. Згідно з цими Правилами страхуванню не підлягає: 

- майно, що знаходиться на території, офіційно визнаною компетентними державними 
органами зоною, що перебуває під загрозою обвалу, оповзню, повіні або іншого стихійного 
лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного визнання наявності такої загрози, 
якщо таке підтвердження було зроблено до укладення договору страхування; 

- будівлі, споруди і приміщення, конструктивні елементи та інженерні системи, яких 
знаходяться в аварійному або ветхому стані чи ті, що підлягають знесенню, незаселені 
будинки/ квартири, а також рухоме майно, що розташоване в них; 

- несправне і непридатне до експлуатації майно; 

- майно під час транспортування (перевезення) його будь-яким видом транспорту до 
нового місця розміщення. 

2.4. Не є застрахованими за цими Правилами та не підлягають відшкодуванню (якщо 
інше не передбачено договором страхування): 

- моральна (немайнова) шкода; 

- доходи, не одержані внаслідок настання страхового випадку; 

- втрата товарної вартості застрахованим майном та інші непрямі збитки. 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
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3.1. Загальна відповідальність Страховика за договором страхування обмежується 
страховою сумою стосовно всіх вимог, що виникають внаслідок будь-якого окремого 
страхового випадку або ряду страхових випадків, які сталися внаслідок однієї події чи 
декількох подій. 

3.2. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 
Страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору 
страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством. 

3.3. Страхова сума може бути встановлена по окремому предмету страхування, групі 
предметів, страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому. 

3.4. Страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що 
діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування. 

3.5. Майно може бути застраховане: 

3.5.1. На повну вартість. При цьому страхова сума дорівнює дійсній вартості майна. 
Дійсна вартість майна може визначатися за його залишковою балансовою вартістю 

або на підставі експертної оцінки. При потребі, на вимогу Страховика, Страхувальник 
зобов`язаний надати документ, що підтверджує розмір дійсної вартості. 

3.5.2. На частину від повної вартості. В цьому разі має місце пропорційна (дольова) 
система страхового забезпечення. Вона передбачає виплату страхового відшкодування в 
розмірі тієї частини збитку, яку страхова сума становить відносно дійсної вартості предмету 
страхування (якщо інше не передбачено договором страхування). 

Це співвідношення, визначене при укладанні договору страхування, залишається 
незмінним на весь час дії договору страхування, незалежно від здійснених виплат страхового 
відшкодування, крім випадків збільшення страхової суми відповідно до п. 3.9 цих Правил. 

3.6. Страхова сума по майну, що використовується на умовах найму, оренди або 
лізингу, не може перевищувати розміру, в якому Страхувальник несе відповідальність перед 
наймодавцем, орендодавцем, лізингодавцем, якщо інше не передбачено договором 
страхування. 

3.7. У разі здійснення виплат страхового відшкодування за договором страхування 
страхова сума, передбачена договором страхування щодо відповідного страхового випадку, 
групи страхових випадків або договору страхування в цілому, зменшується на суму 
фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не передбачено умовами 
договору страхування.  

3.8. Договором страхування може бути передбачене пропорційне збільшення 
(зменшення) страхової суми у випадку відповідно збільшення (зменшення) вартості 
застрахованого майна. 

3.9. Договором страхування може бути передбачена індексація страхової суми 
відповідно до встановленого індексу інфляції.  

3.10. Договір страхування укладається (якщо інше ним не передбачено) за умови 
власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитків шляхом встановлення у договорі 
страхування безумовної або умовної франшизи. Конкретний вид та розмір франшизи 
визначається за згодою Страховика і Страхувальника при укладанні договору страхування. 

Франшиза може встановлюватись щодо окремого предмету страхування, групи 
предметів, страхового випадку, групи страхових випадків або договору страхування в 
цілому. 

3.11. Франшиза може встановлюватися: 

- у відсотках до розміру страхової суми; 

- у відсотках до розміру страхового відшкодування за кожним страховим випадком; 

- у твердій грошовій сумі. 
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3.12. При встановленні в договорі страхування безумовної франшизи з суми 
страхового відшкодування, що підлягає виплаті за цим договором, за кожним страховим 
випадком вираховується сума безумовної франшизи. 

При встановлені в договорі страхування умовної франшизи завдані внаслідок 
настання страхового випадку збитки не відшкодовуються, якщо їхній розмір менший за 
встановлену суму умовної франшизи і відшкодовуються у повному обсязі, якщо їхній розмір 
більше ніж величина умовної франшизи. 

3.13. В окремих випадках за домовленістю між Страхувальником та Страховиком 
договір страхування може бути укладено без встановлення франшизи.  

3.14. Після проведення відновлювального ремонту після страхового випадку, за яким 
було одержано страхове відшкодування, за згодою Страхувальника та Страховика до 
договору страхування можуть бути внесені зміни, які передбачають збільшення страхової 
суми за будь-яким застрахованим ризиком та розмір додаткових страхових платежів, які 
повинні бути сплачені Страхувальником. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 
 

4.1. Страховими ризиками за цими Правилами визнаються ризики знищення (втрати) 
або пошкодження застрахованого майна внаслідок: 

4.1.1. вибуху: 
- вибухових матеріалів, речовин, рідин газу, що використовується в побутових або 

виробничих цілях; 
- резервуарів (парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших 

приладів), котрі працюють на стислому повітрі або газі, за виключенням випадків, коли 
стінки цього резервуару виявляються не розірвані настільки, що вирівнюється тиск в 
резервуарі та поза ним, та/або, якщо вибух стався у середині його внаслідок хімічної реакції 
при відсутності порушення цілісності стінок резервуару; 

- побутової та електронної техніки. 

4.1.2 дії рідини: 
- із водопровідних, каналізаційних, опалювальних або інших гідравлічних систем, 

внаслідок їх пошкодження (розриву/переповнення) та з іншого сполученого із вказаними 
вище трубопроводами устаткування; 

- пристроїв, під'єднаних до систем кондиціювання повітря, теплових насосів або 
сонячних обігрівальних систем; 

- систем пожежегасіння; 

- проникнення рідини із сусідніх приміщень; 

- у разі прориву та/або аварії резервуарів з водою; 

- раптового (не викликаного необхідністю їхнього вмикання) спрацьовування систем 
пожежегасіння; 

- пральних і посудомийних машин. 

4.1.3. протиправних дій третіх осіб. 
4.1.4. іншого стороннього впливу: 
- наїзду транспортних засобів або самохідних машин, що призвело до знищення або 

пошкодження застрахованого майна; 

- впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних 
споруджень; 

- падіння на застраховане майно тіл космічного походження, пілотованих літальних 
об'єктів, космічних апаратів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків, падіння 
вантажу і багажу (інших предметів) з них, а також розливу палива, яке знаходилося в баках 
цього літаючого об'єкта; 
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- падіння на застраховане майно предметів та впливу інших об’єктів, які можуть 
привести до страхового випадку; 

- пошкодження електричних установок, приладів та машин від впливу електричного 
струму; 

- пошкодження або втрати майном зовнішніх та/ або функціональних експлуатаційних 
характеристик внаслідок недоліків майна; 

- інші ймовірні та випадкові події, невиключені цими Правилами та договором 
страхування. 

4.2. Договір страхування може бути укладений по сукупності або у будь-якій 
комбінації страхових ризиків, передбачених п.4.1 цих Правил. 

Конкретний обсяг страхових ризиків визначається в договорі страхування. 

4.3. Страховим випадком визнається факт завдання збитків, внаслідок настання під 
час дії договору страхування будь-якої з подій, передбачених у п.п. 4.1.1 -4.1.4 цих Правил. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

5.1. За цими Правилами не визнаються страховим випадком події, викликані: 
- війною, вторгненням, ворожими актами або воєнними діями (незалежно від того 

оголошено війну чи ін.), громадянською війною, страйком чи громадським заворушенням; 

- вилученням майна в результаті конфіскації, реквізиції або націоналізації за 
розпорядженням будь-якого органу державної влади або місцевого самоврядування; 
знищенням або пошкодженням майна за розпорядженням військової або цивільної влади; 

- заколотом, військовим або народним повстанням, бунтом, путчем, революцією, 
масовими безпорядками, узурпацією влади, оголошення надзвичайного або особливого 
стану, або будь-якою подією або причиною, результатом якої стало оголошення військового 
надзвичайного або особливого стану; 

- терористичними актами; 

- ядерним вибухом, впливом радіації або радіоактивним забрудненням. 

5.2. За цими Правилами не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок: 
- події, яка не обумовлена як страховий випадок у договорі страхування або мала 

місце до набрання чинності договором страхування чи після припинення його дії. Якщо 
страховий випадок, що настав під час дії договору страхування, стався з причин, які були або 
почали діяти до початку цього договору, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в 
тому разі, коли Страхувальник не знав і не міг знати про причини, що призвели до цього 
страхового випадку; 

- події, яка відбулася поза межами дії договору страхування або поза зазначеним у 
договорі страхування місцем знаходження застрахованого майна; 

- навмисних дій, наміру або грубої необережності Страхувальника (Вигодонабувача), 
членів його сім'ї, осіб, які з ним проживають, працівників Страхувальника (Вигодонабувача) 
або осіб, які діють за завданням або дорученням Страхувальника (Вигодонабувача). 
Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням цими особами 
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; 

- порушення встановлених законодавством правил та норм пожежної безпеки, норм 
по безпечному проведенню робіт, будівельних норм та правил, умов, правил та інструкцій, 
що регламентують експлуатацію, зберігання та утримання майна; 

- невжиття Страхувальником (Вигодонабувачем), членами його сім'ї, особами, які з 
ним проживають, працівниками Страхувальника (Вигодонабувача) або особами, які діють за 
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завданням або дорученням Страхувальника (Вигодонабувача), заходів для попередження 
можливої загибелі або ушкодження застрахованого майна; 

- використання застрахованого майна не за його цільовим призначенням або всупереч 
цілям використання майна, визначеним у договорі страхування; 

- обставин, про які Страхувальник (Вигодонабувач) знав або повинен був знати, але не 
вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання настанню страхового випадку; 

- військових маневрів, навчань або інших військових заходів, дії мін, торпед, бомб та 
інших знарядь війни; 

- дії підземного вогню (вогню вулканічного походження або пожежі на вугільній 
шахті чи на нафтовій свердловині); 

- конструктивних недоліків, допущених у процесі виготовлення майна а також 
дефектів конструктивних елементів будівель, споруд; 

- вибуху чи пожежі, які сталися внаслідок зберігання в застрахованих приміщеннях 

набоїв, вибухових та легкозаймистих речовин, матеріалів, тощо; 

- дії води (дощу, снігу, граду), або іншої рідини, які потрапили всередину приміщення 
або іншого нерухомого майна через відкриті вікна, двері або інші технічні отвори; 
спеціально пророблені отвори, не передбачені проектом, або отвори, що утворилися 
внаслідок старіння; 

- підключення апаратів та пристроїв до джерела струму, яке не відповідає стандартам, 
за виключенням випадку, коли дія струму спричинила пожежу; 

- зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням 
вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або 
проведенням інших земляних робіт, а також добуванням або розробкою підземних родовищ 
корисних копалин, вигорянням торф’яних покладів; 

- дії сонячного світла або хімічних речовин, що містяться у атмосферних опадах; 

- підтоплення майна через несправність водоканалізаційних чи обігрівальних 
пристроїв, водостоків, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) порушував правила їх 
експлуатації; 

- обмороження елементів будинку; 

- розкрадання майна під час або безпосередньо після настання страхового випадку, 
передбаченого договором страхування, крім випадків, коли майно є застрахованим від 
страхових ризиків, передбачених пунктом 4.1.3 цих Правил; 

- ушкодження майна, що знаходиться в підвальних або заглиблених приміщеннях на 
відстані менше 20 см від поверхні підлоги; 

- підвищеної вологості усередині приміщення; 

- падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна, 
викликаного його частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок старіння (зносу) цього 
майна або виробничих (будівельних) дефектів; 

- ушкодження поверхні скла і виробів із скла (подряпини або відколи); 

- дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі Страхувальнику до 
настання страхового випадку, але про які не було повідомлено Страховику; 

- пошкодження гризунами, хробаками, комахами, цвіллю, грибком; 

- корозії, самозаймання, усушки, гниття, повільного виділенням тепла при бродінні, 
гнитті або інших екзотермічних реакціях або інших процесів, що проходять внаслідок 
природних властивостей застрахованого майна; 

- впливу корисного (робочого) вогню або тепла, необхідних для проведення плавки, 
зварювання, термічної обробки, випалювання, готування, копчення, сушіння та інших 



 

 

 

8 

подібних цілей, поза установками, що використовують вогонь або тепло; 

- загоряння приладів з електричним живленням, якщо таке загоряння не призвело до 
загибелі або пошкодження іншого майна; 

- розмокання або розчинення внаслідок дії води або інших рідин; 

- проведення ремонту майна, а також після передачі цього майна третім особам з 
метою виконання ремонтних робіт. 

5.3. Не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні: 

- двигунам внутрішнього згоряння внаслідок вибухів, що виникають в камері 
згоряння; 

- після передачі Страхувальником застрахованого майна в оренду, якщо це не було 
узгоджено зі Страховиком; 

- після вилучення майна з місця його знаходження, визначеного у договорі 
страхування, якщо це не було узгоджено зі Страховиком. 

5.4. Не підлягають відшкодуванню витрати Страхувальника (Вигодонабувача), 
пов’язані зі сплатою: 

- штрафів, пені, фінансових санкцій та інших стягнень; 

- судових витрат; 

- податків та зборів (обов’язкових платежів). 

5.5. Згідно з цими Правилами не відшкодовуються збитки: 

- в розмірі франшизи, зазначеної у договорі страхування; 

- які викликані механічними та електричними поломками деталей, вузлів та агрегатів. 

5.6. Виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, які передбачені 
пунктами 5.1-5.3, 5.5 цих Правил застосовуються за умови, якщо вони прямо зазначені у 
договорі страхування. 

5.7. Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових 
випадків, що не суперечать законодавству України. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Договір страхування може бути укладений на строк до одного року, якщо інше 
ним не передбачено. 

Майно, яке перебуває у заставі (іпотеці), наймі (оренді), лізингу або передане на 
зберігання, може бути застраховано на весь строк дії відповідного договору (застави 
(іпотеки), найму (оренди), лізингу, зберігання тощо). 

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

6.3. Дія договору розповсюджується на територію України, якщо інше не передбачено 
самим договором страхування. 

6.4. В разі, якщо протягом дії договору страхування майно за своїм призначенням має 
переміщуватись, в договорі має бути вказано маршрут або територію переміщень. 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договори страхування укладаються відповідно до цих Правил у письмовій формі. 

7.2. Страховик може розробити у відповідності з цими Правилами спеціальні 
програми страхування, у тому числі із спеціальними тарифами чи іншими умовами, які 
можуть зацікавити певні групи власників (користувачів) майна. 

7.3. Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову 
заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір  
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укласти договір страхування. При заповненні бланку заяви Страхувальнику необхідно дати 
відповіді на ряд запитань, на підставі яких визначаються умови страхування, страховий 
тариф та розмір страхового платежу. Така заява є невід’ємною частиною до укладеного 
договору страхування. Заповнення заяви не зобов’язує Страхувальника укладати договір 
страхування. 

Страхувальник може заявити про намір укласти договір страхування і в усній формі. 
В цьому разі Страховик повинен узгодити зі Страхувальником усі умови, на яких буде 
укладатися договір страхування і відобразити їх у договорі. 

7.4. Страховик має право відмовитися від укладення договору страхування без 
пояснення причин. 

7.5. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов`язаний надати 
документи, які підтверджують: 

право власності або право володіння Страхувальника майном, що страхується, або 
право укладати договір страхування відносно цього майна; 

вартість майна на момент укладання договору страхування (рахунок-фактуру, договір 
купівлі-продажу, митну декларацію, тощо). 

Окрім цього Страхувальник повинен надати Страховику: 

• можливість оглянути у світлий час доби майно, що пропонується до страхування (за 
вимогою Страховика); 

• усі необхідні відомості про предмет страхування;  

• відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для визначення 
ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання, 
за достовірність яких він несе відповідальність; 

• інформацію про договори страхування, що були укладені щодо даного предмета 
страхування з іншими страховиками. 

7.6. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим 
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. 

7.7. Всі зміни та доповнення до договору страхування приймаються за згодою сторін у 
письмовій формі. 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Страховик зобов'язаний: 
8.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування і цими Правилами. 

8.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки йому стане відомо про настання 
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування. 

8.1.3. При настанні страхового випадку виплатити страхове відшкодування 
Страхувальнику або призначеному Страхувальником Вигодонабувачеві (-чам) у порядку та 
на умовах, що передбачені цими Правилами та договором страхування. 

8.1.4. При порушенні строку виплати страхового відшкодування сплатити 
Страхувальнику пеню, розмір якої визначається договором страхування. 

8.1.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено договором 
страхування. 

8.1.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ризик 
настання страхового випадку, внести відповідні зміни до договору страхування. 

8.1.7. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 
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8.1.8. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також і інші обов'язки 
Страховика. 

8.2. Страхувальник зобов'язаний: 
8.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі; 

8.2.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі 
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом строку, визначеного 
договором страхування. 

8.2.3. При укладанні договору страхування надати можливість представникам 
Страховика оглянути майно, яке надається до страхування, а також пред’явити Страховику 
за його вимогою правовстановлюючі документи на майно та документи, які визначають 
порядок користування майном, його конструкцію і характеристики (креслення, інструкції, 
керівництва з експлуатації, тощо). 

8.2.4. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмета 
страхування, визначеного договором страхування. 

8.2.5. Неухильно дотримуватися вимог нормативних актів, правил, інструкцій, норм, 
тощо, які регламентують порядок зберігання (охорони), транспортування, переробки 
(перепланування, модернізації), поліпшення, зміни, ремонту, обслуговування, експлуатації 
застрахованого майна, а також вимог техніки безпеки при поводженні із застрахованим 
майном; забезпечити задовільний стан електричних, газових, водопровідних, каналізаційних, 
теплових мереж у місці знаходження застрахованого майна. 

8.2.6. Виконувати обґрунтовані рекомендації компетентних органів і представників 
Страховика задля запобігання можливих збитків і пошкоджень застрахованого майна. 

8.2.7. Використовувати застраховане майно відповідно до його цільового 
призначення. 

8.2.8. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку. 

8.2.9. Повідомити Страховика про зміну місця розміщення майна та внести зміни до 
договору страхування; 

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

8.2.11. В строки, передбачені договором страхування, повідомляти Страховика про 
одержання від третіх осіб відшкодування заподіяних збитків внаслідок настання страхового 
випадку. 

8.2.12. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 
Страхувальника. 

8.3. Страховик має право: 
8.3.1. Перевіряти інформацію, повідомлену Страхувальником, а також виконання 

Страхувальником вимог і умов договору страхування. 

8.3.2. При укладанні договору страхування, а також під час дії договору страхування 
проводити огляд застрахованого майна. 

8.3.3. Вимагати від Страхувальника сплати додаткового платежу при збільшенні 
ризику після укладення договору страхування. 

8.3.4. Робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до 
правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і 
організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також 
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. 

8.3.5. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у 
випадках, передбачених п. 13.1 цих Правил. 
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8.3.6. Вимагати від особи, яка отримала страхове відшкодування, повного або 
часткового його повернення, якщо після виплати страхового відшкодування Страховику 
стало відомо про наявність обставин, зазначені у п. 13.1 цих Правил. 

8.3.7. Достроково припинити дію договору страхування у порядку, передбаченому 
цими Правилами і чинним законодавством України 

8.3.8. У випадку невиконання Страхувальником будь-якого із зобов'язань, 
передбачених договором страхування, відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

8.4. Страхувальник має право: 
8.4.1. При укладанні договору страхування самостійно встановлювати перелік майна, 

що передається на страхування, та обирати страхові ризики з числа страхових ризиків, 
визначених цими Правилами. 

8.4.2.У разі втрати договору страхування, отримати у Страховика його дублікат 
протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання Страховиком відповідної письмової заяви 
Страхувальника. 

8.4.3. При настанні страхового випадку, отримати страхове відшкодування в порядку, 
передбаченому цими Правилами та договором страхування. 

8.4.4. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому 
порядку. 

8.4.5. Достроково припинити дію договору страхування в порядку, передбаченому 
цими Правилами та чинним законодавством. 

8.4.6. Подати заяву Страховикові про переукладення договору страхування в разі 
здійснення Страхувальником заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення 
вартості застрахованого майна. 

8.4.7. Ініціювати зміну умов договору страхування. 

8.4.8. Залучати за свій рахунок експертів, спеціалістів до розслідування обставин 
страхового випадку та визначення розміру заподіяних збитків. 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

9.1. У разі настання події, яка має ознаки страхового випадку, передбаченого умовами 
договору страхування, Страхувальник (Вигодонабувач), якщо інше не передбачено умовами 
договору страхування, зобов’язаний: 

9.1.1. Протягом 48-годин з моменту, коли йому стало відомо про настання такої події 
(за винятком офіційних вихідних та святкових і неробочих днів), сповістити про це 
Страховика у письмовій формі. 

9.1.2. Негайно вжити всі необхідні заходи щодо спасіння та збереження 
застрахованого майна, попередження та зменшення збитків та усунення причин, які можуть 
спричинити додаткові збитки. 

9.1.3. Негайно сповістити про подію органи міліції, Міністерства надзвичайних 
ситуацій чи інші спеціалізовані органи, до компетенції яких входить розслідування та 
ліквідація наслідків подій, передбачених п. 4.1 цих Правил, і причин їх виникнення та 
здійснити усі інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України . 

9.1.4. Надати Страховику або його представнику пошкоджене майно (до проведення 
ремонтних робіт) або його залишки, а також його ушкоджені частини для огляду і узгодити 
зі Страховиком подальші дії щодо врегулювання збитку. 

9.1.5. Зберігати пошкоджене застраховане майно до прибуття представника 
Страховика в тому вигляді, в якому майно знаходилось відразу після страхового випадку до 
отримання від Страховика письмового дозволу на такі дії, окрім випадків, коли таке 
збереження є неможливим з міркувань безпеки, або коли це перешкоджає вжиттю заходів 
щодо зменшення завданого збитку або щодо попередження виникнення додаткових збитків. 
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Страхувальник (Вигодонабувач) звільняється від виконання обов’язку, передбаченого 
частиною першою цього пункту, у випадку якщо Страховик не проведе огляду 
пошкодженого майна протягом 10 діб від дня одержання повідомлення про страховий 
випадок. 

9.1.6. Для отримання страхового відшкодування надати Страховику документи, які 
підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, передбачені розділом 10 
цих Правил. 

9.1.7. Вжити всі можливі заходи для забезпечення реалізації Страховиком права 
вимоги до осіб, відповідальних за заподіяний збиток. 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

10.1. В залежності від характеру страхового випадку і обставин, за яких він мав місце, 
настання страхового випадку та розмір збитків має бути підтверджено наступними 
документами: 

- повідомленням Страховика (Вигодонабувача) про настання події, яка має ознаки 
страхового випадку; 

- документами, що в залежності від характеру подій підтверджують факт, причини та 
обставини настання страхового випадку, виданими відповідними компетентними 
організаціями (органи державної пожежної охорони, житлово-експлуатаційні підприємства, 
гідрометеорологічна, сейсмічна служба, органи Міністерства з надзвичайних ситуацій 
України, служба газу, електромереж, правоохоронні органи, житлово-комунальне 
господарство тощо);  

- кошторисом на відновлення пошкодженого та/або заміну знищеного (втраченого) 
застрахованого майна та калькуляцією збитків; 

- переліком пошкодженого майна із зазначенням його вартості; 

- бухгалтерськими документами (виписки з інвентарних книг, рахунки, накладні на 
придбане майно, виписки з книг складського обліку тощо); 

- документами, що підтверджують витрати на здійснення необхідних заходів щодо 
зменшення збитків та рятування застрахованого майна, якщо відшкодування таких витрат 
обумовлено договором страхування; 

- рішеннями (вироками, постановами) судових та інших компетентних органів, якими 
встановлюються причини настання страхового випадку, особи, винні у настанні страхового 
випадку, та розмір збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку; 

- актом дослідження спеціаліста (експерта), який підтверджує розмір заподіяної 
Страхувальнику (Вигодонабувачеві) шкоди внаслідок настання страхового випадку, окрім 
випадків коли Страховик дав згоду на ремонт майна та відшкодування збитків без 
проведення експертної оцінки розміру збитку; 

- іншими документами, з врахуванням обставин конкретного страхового випадку, які 
підтверджують факт, обставини та причини настання страхового випадку, розмір заподіяного 
внаслідок настання страхового випадку збитку, виконання Страхувальником умов цих 
Правил і договору страхування та дають право Страховику на зворотну вимогу до осіб, 
відповідальних за збитки, завдані внаслідок настання страхового випадку. 

10.2. Конкретний перелік документів, які Страхувальник (Вигодонабувач) повинен 
надати Страховику для підтвердження настання страхового випадку та розміру збитків, 
визначається у договорі страхування. 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

11.1. Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може 
бути більшою за страхову суму, що обумовлена договором страхування. 
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11.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) має 
подати Страховику заяву про виплату страхового відшкодування та надати такі документи: 

- копію договору страхування; 

- копію документу про право власності на застраховане майно або про право 
володіння застрахованим майном, або про право укладати договір страхування відносно 
цього майна; 

- документи, передбачені розділом 10 цих Правил та договором страхування; 

- у разі смерті Страхувальника (Вигодонабувача) - свідоцтво про смерть (нотаріально 
посвідчена копія) та документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка 
звернулася за одержанням страхового відшкодування. 

11.3. При потребі, для визначення розмірів збитку, Страховик замовляє експертизу, 
яку проводить незалежний фахівець, який має належні повноваження (реєстрація, ліцензія 
тощо) відповідно до чинного законодавства України, і несе відповідальність за зроблені 
висновки у відповідності з чинним законодавством. 

11.3.1. До участі в експертизі Страховик запрошує Страхувальника (або його 
представника) та інших зацікавлених осіб. Відсутність Страхувальника чи його представника 
при проведенні експертизи, а також їх відмова узгодити її висновки не є підставою для 
визнання експертизи недійсною. 

11.3.2. У разі незгоди Страхувальника (Вигодонабувача) з висновками експерта 
(спеціаліста-оцінювача), він може за свій рахунок замовити проведення іншої експертизи 
(дослідження спеціаліста-оцінювача). 

11.4. Страхувальник (Вигодонабувач) за згодою Страховика має право для визначення 
розміру збитку скласти кошторис на підприємстві, яке буде виконувати ремонт 
пошкодженого майна. Кошторис повинен містити повний перелік робіт, їх вартість та 
вартість матеріалів, які повинні бути використані під час ремонту. При цьому, вибір 
зазначеного підприємства Страхувальник зобов'язаний узгоджувати із Страховиком. У 
іншому випадку Страховик має право переглянути і змінити розмір відшкодування. 

11.5. Розмір завданих збитків визначається на підставі експертної оцінки (висновку 
спеціаліста-оцінювача) щодо розміру збитку (кошторису вартості відновлювального 
ремонту) з урахуванням документів, наданих Страхувальником (Вигодонабувачем), а також 
документів і відомостей, зібраних Страховиком самостійно, а саме: 

- переліку знищеного (втраченого) або пошкодженого майна та його частин із 
зазначенням його дійсної вартості; 

-документів, складених компетентними органами, про час, обставини і можливі 
причини настання страхового випадку; 

- документів, що підтверджують фактичні витрати Страхувальника (Вигодонабувача) 
на компенсацію збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 

- документів, що підтверджують витрати на здійснення необхідних заходів щодо 
зменшення збитків та рятування застрахованого майна, якщо відшкодування таких витрат 
обумовлено договором страхування. 

11.6. Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, 
Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою 
експлуатацією. 

11.7. Розмір збитку визначається наступним чином: 

11.7.1. У разі знищення (втрати) застрахованого майна - у розмірі його вартості на 
день настання страхового випадку, за вирахуванням вартості залишків майна, придатних для 
подальшого використання або реалізації, але не вище розміру страхової суми, встановленої 
договором страхування для цього майна; 
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11.7.2. У разі пошкодження застрахованого майна – у розмірі суми, на яку знизилася 
його вартість, але не вище розміру страхової суми, встановленої договором страхування для 
цього майна. 

11.7.3. Договором страхування можуть бути передбачені особливі умови визначення 
розміру збитків в залежності від особливостей застрахованого майна. 

11.8. Не включаються в розрахунок розміру збитку: 

11.8.1. Витрати, пов'язані із зміною та/або покращенням характеристик 
застрахованого майна. 

11.8.2. Витрати, пов'язані з планово-профілактичним ремонтом або плановим 
поновленням застрахованого майна. 

11.8.3. Витрати по обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, виконані 
незалежно від факту настання страхового випадку, наприклад, поновлення витратних 
матеріалів, тощо. 

11.8.4. Непрямі витрати, такі як плата за найм, оренду, лізинг майна, штрафні санкції, 
застосовані до Страхувальника (Вигодонабувача) за несвоєчасну оплату ремонтних робіт 
стороннім суб'єктам господарювання, сплата обов'язкових відрахувань, платежів, податків, 
тощо. 

11.8.5. Інші, зроблені понад необхідні, витрати. 

11.9. Відшкодування збитків за страховим випадком проводиться за вирахуванням 
експлуатаційного зносу майна, якщо інше не передбачено договором страхування. 

11.10. Страхувальнику (Вигодонабувачеві) при настанні страхового випадку за 
рахунок страхового відшкодування відшкодовуються фактичні витрати по проведенню 
оцінки пошкоджень застрахованого майна та оформленню відповідних документів. 

11.11. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого 
зазнав Страхувальник та розміру страхової суми, встановленої договором страхування щодо 
відповідного предмета страхування. 

11.12. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого 
майна, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій 
події збитків, якщо інше не передбачено договором страхування. 

11.13. У разі настання подій, передбачених пунктом 4.1.3 цих Правил, виплата 
страхового відшкодування провадиться тільки за умови порушення кримінальної справи або 
провадження по справі про адміністративне правопорушення у зв’язку з відповідним фактом. 

11.14. У випадку, якщо Страхувальнику було повернуте викрадене майно, він 
зобов'язаний не пізніше одного місяця повернути Страховику отримане страхове 
відшкодування, за вирахуванням суми доцільних та обґрунтованих відповідно до умов цих 
Правил витрат на ремонт цього майна та приведення його в належний стан (за умови, що це 
входило в страхове покриття за договором страхування), або передати Страховику за його 
згодою це майно. 

11.15. Якщо за договором страхування передбачена безумовна франшиза, при виплаті 
страхового відшкодування за кожним страховим випадком, який стався протягом дії 
договору страхування, з суми страхового відшкодування вираховується сума безумовної 
франшизи. 

11.16. Якщо договором страхування передбачена сплата страхових платежів частками 
або на момент прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник 
має заборгованість перед Страховиком по сплаті страхового платежу, з суми страхового 
відшкодування, яка належить до виплати, вираховується сума не сплачених 
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Страхувальником чергових страхових платежів або сума заборгованості по сплаті страхових 
платежів, якщо інше не передбачене умовами договору страхування. 

11.17. Страхувальник, який одержав від третіх осіб повне відшкодування збитків, 
завданих внаслідок настання страхового випадку, втрачає право на одержання страхового 
відшкодування від Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове 
відшкодування виплачується Страховиком з вирахуванням суми, що одержана 
Страхувальником від третіх осіб. 

11.18. Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума 
перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма 
страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому Страховик 
здійснює виплату страхового відшкодування пропорційно розміру страхової суми за 
укладеним ним договором страхування. 

11.19. Виплата страхового відшкодування здійснюється у тій валюті, у якій 
провадилося страхування, якщо інше не обумовлено договором страхування і це не 
суперечить чинному законодавству України. 

11.20. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику (Вигодонабувачеві), а у 
разі його смерті - його спадкоємцям. 

11.21. Після виплати страхового відшкодування договір страхування зберігає дію до 
закінчення вказаного в ньому строку, а страхова сума, передбачена умовами цього договору 
страхування, зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування. Якщо страхове 
відшкодування виплачено в розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи, дія договору 
страхування в частині відповідальності Страховика припиняється з дня списання вказаної 
грошової суми з поточного рахунку Страховика. 

11.22. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором 
страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або 
інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за 
заподіяний збиток. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов`язаний передати Страховику всі 
права, які він має до особи, відповідальної за заподіяння збитку. Невиконання 
Страхувальником (Вигодонабувачем) цього обов’язку надає Страховику право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування або вимагати від Страхувальника (Вигодонабувача) 
повернення виплаченого страхового відшкодування чи його частини, якщо це передбачено 
договором страхування. 

11.23. Особа, яка отримала страхове відшкодування, зобов'язана повернути 
Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо 
виявиться така обставина, яка згідно з законом, цими Правилами або договором страхування 
цілком або частково позбавляє цю особу права на страхове відшкодування. 

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ 
АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

12.1. Страховик, якщо інше не передбачене умовами договору страхування, протягом 
30 календарних днів, з моменту отримання від Страхувальника (Вигодонабувача) заяви про 
виплату страхового відшкодування та документів, передбачених пунктом 11.2 цих Правил та 
договором страхування, приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового 
відшкодування, яке оформлюється страховим актом. 

12.2. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або про 
відмову у виплаті страхового відшкодування у разі особливо складних обставин страхового 
випадку, а також коли: 

- є підстави сумніватись щодо наявності у Страхувальника або Вигодонабувача (їх 
правонаступників) права на отримання страхового відшкодування – до отримання 
необхідних доказів; 
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- не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків – до їх 
з'ясування; 

- у зв'язку з виникненням збитку внаслідок страхового випадку у відношенні 
Страхувальника або Вигодонабувача порушено кримінальну справу, складено протокол про 
адміністративне правопорушення або до Страхувальника (Відповідача) пред’явлено позов 
(адміністративний позов) – до, відповідно, закриття кримінальної справи, набрання законної 
сили вироком суду, винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення або 
набрання законної сили рішенням суду (господарського суду, адміністративного суду); 

- обсяги і характер збитків, заявлених Страхувальником (Вигодонабувачем), не 
відповідають причинам і обставинам страхового випадку - до з'ясування розміру фактичних 
збитків. 

У разі коли Страховик затримує прийняття рішення про виплату або про відмову у 
виплаті страхового відшкодування з наведених вище причин, він повинен письмово 
повідомити про це Страхувальника (Вигодонабувача). Строк такої відстрочки не повинен 
перевищувати шести місяців. 

12.3. Страхове відшкодування виплачується особі, яка згідно з умовами договору 
страхування має право на його отримання, в строк не пізніше десяти робочих днів після 
складення страхового акту, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

12.4. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється 
Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови не пізніше десяти днів 
з моменту складення страхового акту. 

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 

13.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється 
на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані 
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, 
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої 
укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства 
України. 

13.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої 
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 

13.1.3. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих 
відомостей про предмет страхування або про факт настання страхового випадку. 

13.1.4. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування 
збитків від особи, винної у їх заподіянні. 

13.1.5. Неповідомлення Страхувальником (Вигодонабувачем) про настання 
страхового випадку в строки, передбачені договором страхування, без поважних на це 
причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру 
збитків. 

13.1.6. Наявність обставин, передбачених пунктами 5.1-5.5 цих Правил. 

13.1.7 Інші випадки, передбачені законодавством України. 

13.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 
відмови у здійсненні страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству 
України. 

13.3. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено 
Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку. 
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14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 
також у разі: 

1) закінчення строку дії; 

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки. 
При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 
черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 
десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не 
передбачено умовами договору страхування; 

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»; 

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; 

7) вилучення рухомого майна з місця знаходження (адреса, зазначена в договорі 
страхування) без погодження зі Страховиком; 

8) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

14.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона 
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

14.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою 
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи 
у розмірі, який визначено у Додатку до цих Правил, фактичних виплат страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога 
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то 
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

14.2.2. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то 
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 
договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення у розмірі, який 
визначено у Додатку до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим договором страхування. 

14.2.3. У разі дострокового припинення договору страхування, який укладено більш 
ніж на один рік, за вимогою будь-якої сторони, страхові платежі, сплачені за період далі 
закінчення страхового року, в якому припиняється договір, повертаються Страхувальнику 
повністю. 

14.3. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах п. 14.2 цих Правил, 
виплачується Страхувальнику не пізніше десяти робочих днів після дострокового 
припинення договору страхування (якщо інше ним не передбачено). 

14.4. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 
безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 
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15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

15.1. Спори, пов’язані з укладенням, зміною, виконанням та припиненням дії 
договорів страхування, вирішуються шляхом переговорів. 

15.2.При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання 
розв'язуються у судовому порядку згідно з діючим законодавством України. 

15.3. Позови щодо вимог, які витікають із договору страхування, можуть бути 
пред`явлені Страховику в строк, передбачений чинним законодавством України. 

16. СТРАХОВІ ТАРИФИ 

16.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на 
підставі відповідної статистики настання страхових випадків по відповідних категоріях 
майна. Базові річні страхові тарифи для різних видів страхових ризиків, перелічених у розд.4 
цих Правил, наведені в таблиці 1 (додаток № 1 до цих Правил). 

16.2. Норматив витрат Страховика на ведення страхової справи у разі страхування 
майна, визначений за розрахунками відповідних страхових тарифів згідно з п.16.1 цих 
Правил, становить 30% від величини страхового платежу. 

16.3. Страховий тариф за договором страхування визначається за згодою сторін в 
залежності від: 

- розміру страхової суми, обраних Страхувальником страхових випадків, інших 
чинників, що впливають на рівень ризику настання страхового випадку (виду та категорії 
майна, галузі, виду діяльності Страхувальника, території дії договору страхування, умов 
зберігання майна, наявності засобів охоронної, протипожежної сигналізації тощо). 

- строку страхування і розміру франшизи. 

16.4. В кожному конкретному випадку Страховик може при визначенні розміру 
страхового тарифу використовувати коефіцієнти (знижувальні або підвищувальні) до 
базових страхових тарифів, в залежності від умов конкретного договору страхування та 
факторів ризику. 

При страхуванні на строк менше одного року страховий тариф складає частину від 
річного страхового тарифу. Коефіціенти короткостроковості наведені у таблиці 2 (додаток № 
1 до цих Правил). 

16.5. Розмір страхового платежу за договором страхування визначається на основі 
страхової суми, зазначеної у цьому договорі, та страхового тарифу. 

16.6. При страхуванні на строк більше одного року страховий платіж за договором 
страхування встановлюється як сума страхових платежів за кожний рік. 

16.7. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний. 

16.8. Страховий платіж сплачується одноразово або в декілька строків в порядку, 
встановленому договором страхування. 

16.9. Страховий платіж, визначений договором страхування, сплачується 
Страхувальником готівкою або у безготівковому порядку (згідно з чинним законодавством 
України) в строки, визначені цим договором. 

17. ІНШІ УМОВИ 

17.1. У випадку відчуження застрахованого майна іншій особі, за згодою Страховика 
договір страхування може бути переоформлений на цю особу. 

17.2. За згодою Страховика може бути здійснена заміна майна, застрахованого за 
договором страхування, іншим майном з відповідним перерахунком страхової суми та 
страхових платежів. 
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17.3. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, 
передбачених цивільним законодавством України. Крім того, відповідно до Закону України 
“Про страхування” договір страхування визнається недійсним, якщо він укладений після 
настання страхового випадку та коли предметом страхування є майно, яке підлягає 
конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили. Договір 
страхування визнається недійсним у судовому порядку. 

17.4. В разі визнання договору страхування недійсним кожна з сторін зобов`язана 
повернути іншій стороні все отримане по цьому договору, якщо інші наслідки недійсності 
договору не передбачені законодавством України. 

17.5. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою 
сторін до договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення та зміни, 
виходячи з конкретних умов страхування, особливі умови страхування, що відповідають 
положенням цих Правил та не суперечать чинному законодавству України. 
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Додаток № 1 
до Правил добровільного страхування майна 

(іншого ніж передбачено пунктами 5-9 
ст. 6 Закону України „Про страхування”)  

від ______________ 2014р. 
 

1. Конкретні розміри страхового тарифу визначаються Договором страхування за 
згодою сторін з урахуванням усіх нижченаведених умов. Рекомендовані базові річні страхові 
тарифи при страхуванні різних категорій майна наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

категорії майна 

Базові річні страхові тарифи 
(у % від страхової суми) за ризиками 

вибуху дії 
рідини 

протиправних 
дій третіх осіб 

іншого 
стороннього 
впливу 

Обладнання (комунікації, 
системи, апарати, станки, 
передаточні та силові машини, 
інші механізми та пристрої 
виробничо – технологічного 
призначення) 

0,05 0,05 0,1 0,01 

Інвентар 0,05 0,05 0,2 0,01 
Меблі 0,1 0,1 0,2 0,02 
Електронно-обчислювальна 

техніка та теле -радіоапаратура, 
офісне обладнання (телефони, 
мікрофони, рації та т.і.), інше 
конторське (офісне) обладнання 

0,05 0,1 0,25 0,05 

Електропобутові прилади 
(холодильники, пральні машини і 
т.і.)  

0,15 0,1 0,25 0,15 

Готова продукція, товари в 
обігу 

0,1 0,15 0,15 0,15 

Будівлі (виробничого, 
адміністративного, соціально-
культурного призначення та 
загального використання) 

0,05 0,05 0,05 0,10 

Житлові будинки, дачі, садові 
та літні будиночки, кемпінги, бази 
відпочинку і т.і. 

0,05 0,05 0,15 0,15 

Господарські споруди (гаражі, 
сховища, склади і т.і.) 

0,05 0,01 0,15 0,10 

Магазини 0,05 0,05 0,15 0,10 
Торговельні палатки (кіоски, 

ларьки і т.п.) 
0,2 0,05 0,3 0,20 

Окремі приміщення 
(квартири, кімнати, кабінети, 
офіси, лабораторії, цеха і т.і.) 

0,1 0,1 0,05 0,10 

АЗС и нафтобази 0,3 0,05 0,2 0,20 
Незавершене будівництво 0,05 0,01 0,05 0,10 
Інше майно 0,05 0,01 0,15 0,10 
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2. При встановленні розміру страхового тарифу у кожному конкретному випадку 
(залежно від конкретних умов Договору страхування, строку його дії, умов зберігання, 
місцевості знаходження, наявності охоронних систем та систем пожежегасіння, комплексу 
обраних ризиків, франшизи тощо) використовуються поправочні коефіцієнти від 0,01 до 4,0. 

3. У разі укладення договору страхування на строк більше 1 року страховий тариф 
визначається шляхом множення річного тарифу на кількість повних років строку 
страхування, а якщо строк страхування встановлено в роках і місяцях то додатково тариф за 
місяці визначається шляхом множення річного тарифу на кількість місяців і ділення на 12. 

4. За договорами страхування, які укладені на строк менше одного року страховий 
платіж сплачується в наступних розмірах від суми річного страхового платежу: 

Таблиця 2 

Строк страхування 
(кількість місяців) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент від річного 
тарифу 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

5. Норматив витрат Страховика на ведення справи становить 30% від розміру 
страхового тарифу. 

 
 
 
 
 

АКТУАРІЙ                                                                              Карташов Ю.М. 
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 Додаток № 2 

до Правил добровільного страхування 
майна (іншого ніж передбачено пунктами 

5-9 ст. 6 Закону України „Про страхування”)  

від ______________ 2014р. 

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНИХ РОБІТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  
1.1. На підставі цих Особливих умов Приватне акціонерне товариство “СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»” (далі по тексту - "Страховик") укладає Договори 
добровільного страхування будівельно-монтажних робіт (надалі – “Договори страхування”, 
або “Договори”) з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (надалі – 
“Страхувальниками”). 

1.2. Згідно з цивільним законодавством України, Законом України “Про страхування”, 
ці Особливі умови регулюють відносини, які виникають між Страховиком і 
Страхувальником з приводу здійснення страхування на випадок спричинення шкоди майну 
Страхувальника (об’єктам будівництва, спорудам, будівельно-монтажному обладнанню та 
ін.) в період проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції, капітальному 
ремонту або інших будівельно-монтажних робіт. 

1.3. По Договору страхування Страховик зобов’язується за обумовлену в Договорі 
плату (страховий платіж) при настанні передбаченої в Договорі події (страхового випадку), 
сплатити в межах обумовленої Договором страхової суми страхове відшкодування 
Страхувальнику, який після настання визначеного Договором страхового випадку зазнав 
матеріальних збитків внаслідок втрати, зникнення, знищення, руйнування, пошкодження 
застрахованого майна. 

Конкретні межі Страхової відповідальності Страховика встановлюються Договором 
страхування. 

1.4. Страхувальник - це дієздатна фізична особа або юридична особа, що є замовником 
або виконавцем будівельно-монтажних робіт, і яка уклала зі Страховиком Договір 
страхування. 

1.5. Страхувальники можуть укладати із Страховиком Договори про страхування третіх 
осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з 
Договором страхування та діючим законодавством України. 

1.6. Страхувальники мають право при укладанні Договору страхування призначити 
громадян або юридичних осіб для отримання страхових відшкодувань, а також змінювати їх 
до настання страхового випадку. 

1.7. Не дозволяється страхування протиправних інтересів. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не 

суперечать закону,  пов'язані  з   володінням, користуванням  і  розпорядженням майном,  
зазначеним у правилах та договорі   страхування   (іншим,   ніж   залізничний,    наземний, 
повітряний,  водний  транспорт  (морський  внутрішній та інші види водного транспорту), 
вантаж та багаж (вантажобагаж)). 

Договором страхування передбачається відшкодування матеріального збитку, 
заподіяного внаслідок зникнення, знищення, руйнування, пошкодження зазначеного майна 
(об’єктів будівництва, споруд, будівельно-монтажного обладнання) в період проведення 
робіт по будівництву, реконструкції або капітальному ремонту будівель, споруд, інженерних 
мереж, технологічного обладнання. 
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2.2. На страхування можуть прийматися як цілісний комплекс будівництва, так і окремі 
об’єкти будівельно-монтажних робіт, що входять до його складу (далі по тексту – “об’єкти 
БМР”). 

На страхування приймаються: 

2.2.1. Продукція будівельно-монтажних та інших робіт, пов’язаних з будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом (надалі “продукція БМР”). 

2.2.2. Продукція пусконалагоджувальних робіт (надалі “продукція ПНР”). 

2.2.3. Будівельні машини, а також засоби та обладнання для виконання монтажу, які 
постійно закріплені за об’єктом БМР, далі по тексту “Машини”. 

2.2.4. Обладнання будівельного майданчика: складські та побутові приміщення, 
змішувачі, риштування, інженерні мережі (електричні, водопровідні та ін.), далі по тексту 
“Обладнання”. 

2.2.5. Будови і промислові споруди, житлові будинки, школи, лікарні і т.ін., які 
реконструюються, відновлюються або ремонтуються, далі по тексту “Нерухомість”. 

2.3. Не підлягають страхуванню або страхуються на окремих умовах: 

2.3.1. Всі види ручного будівельно-монтажного інструменту, в тому числі змінний 
ручний інструмент, троси, ланцюги, ремені, стрічки. 

2.3.2. Майно та матеріальні цінності на об’єктах БМР, що не охороняються. 

2.3.3. Проектно-кошторисна документація, акти, платіжні документи та інші звітні і 
фінансові документи та цінні папери. 

2.3.4. Гроші в усіх видах, дорогоцінні метали, оздоблювальне та напівдорогоцінне 
каміння. 

2.3.5. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за спричинені цим 
особам тілесні пошкодження та (або) матеріальні збитки, що сталися внаслідок виконання 
певних робіт на застрахованих об’єктах БМР, продукції БМР та ПНР, а також застрахованих 
машинах, обладнанні, нерухомості, які при цьому використовуються. 

2.4. Страховик страхує майно, яке оглянуте ним спільно з Страхувальником і оцінене 
на умовах, передбачених цими Особливими умовами, згідно з законодавством України. 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ, ФРАНШИЗА 
3.1. Страхова сума - грошова сума, яка визначена Договором страхування і в межах якої 

Страховик відповідно з умовами Договору, зобов’язаний провести виплату страхового 
відшкодування при настанні страхового випадку. 

3.2. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником, при 
цьому: 

3.2.1. Страхова сума “Об’єктів та продукції БМР” встановлюється на підставі 
договірної вартості БМП з урахуванням вартості проектно-кошторисної документації та 
платіжних документів, враховуючи вартість будівельних матеріалів, а також вартість 
установок, що монтуються, згідно відповідних договорів на їх поставку, враховуючи витрати 
на перевезення, мито, навантаження (розвантаження), складування та монтаж. 

3.2.2. Страхова сума “Продукції ПНР” встановлюється на підставі кошторису на 
проведення пусконалагоджувальних робіт з урахуванням максимально можливого збитку. 

3.2.3. Страхова сума “Машин” визначається згідно балансової вартості або вартості 
придбання аналогічного обладнання на момент укладання Договору, або згідно з 
результатами оцінки, зробленої незалежним експертом. 

3.2.4. Страхова сума “Обладнання” визначається на підставі балансової вартості цього 
обладнання з урахуванням витрат на будівництво, монтаж або прокладання, а також 
транспортних витрат по його доставці, але не більше ринкової вартості аналогічного 
устаткування. 

3.2.5. Страхова сума “Нерухомості” визначається, виходячи з ринкової вартості 
нерухомості або з балансової вартості нерухомості. 
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3.3. У Договорі страхування за згодою сторін може встановлюватись максимальна сума 
страхового відшкодування по одному страховому випадку (ризику). 

3.4. Страхувальник за бажанням може за додатково внесений страховий платіж 
придбати право на відшкодування збитків по розчищенню території від уламків, бруду тощо 
після настання страхового випадку. В цьому разі додаткова страхова сума, призначена для 
відшкодування цих витрат по розчищенню території, визначається за згодою сторін, але не 
більше ніж 2% від страхової суми для “Об’єктів БМР”. 

3.5. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого майна, 
страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховому 
випадку збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

3.6. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна чи безумовна) - 
частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору страхування. 

При умовній франшизі збитки, завдані внаслідок настання страхового випадку, що не 
перевищують встановлену в Договорі страхування щодо даного страхового випадку суму 
франшизи, не відшкодовуються. У випадку перевищення суми збитків над сумою умовної 
франшизи збитки, завдані внаслідок настання страхового випадку, відшкодовуються у 
повному обсязі. 

При безумовній франшизі визначена сума страхового відшкодування щодо кожного 
страхового випадку зменшується на суму безумовної франшизи, встановлену у Договорі 
страхування щодо цього страхового випадку. 

Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування в 
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 
4.1. Страховими випадками за Договором страхування, укладеним на підставі цих 

Особливих умов, є передбачувані цим Договором події, що фактично сталися, і які 
зобов’язують Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику за 
матеріальний збиток, заподіяний Страхувальнику внаслідок: 

- пожежі, вибуху, влучення блискавки; 

- смерчу, урагану, бурі, тайфуну; 

- сходу снігових лавин, зсуву, обвалу, селю; 

- повені, паводку, зливи; 

- просідання грунту, затоплення ґрунтовими водами; 

- землетрусу; 
- наїзду техніки, що рухається (за винятком наїзду баштових кранів та наїзду засобів 

залізничного, повітряного та водного транспорту); 

- протиправних дій третіх осіб; 

- падіння літальних апаратів; 

- аварії; 

- затоплення та пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних опалювальних 
систем. 

4.1.1. Під “Пожежею”  розуміється вогонь, здатний самостійно поширюватися за 
межами місць, спеціально призначених для його розведення та підтримання. 

4.1.2. Під “Вибухом”  розуміють швидкий одночасний викид енергії. 

4.1.3. Під “Влученням блискавки”  розуміють влучення (удар) блискавки. 

4.1.4. Під ”Наїздом техніки, що рухається”  розуміють наїзд видів техніки, що 
рухається. 

4.1.5. Під “Протиправними діями третіх осіб”  розуміється хуліганство, крадіжка, 
пограбування або розбійний напад в межах місця страхування або крадіжка з будівельного 
майданчика, що охороняється. 
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4.1.6. Під “Падінням літальних апаратів”  розуміють падіння літальних апаратів, що 
пілотуються, або їх частин, та космічних об’єктів (метеоритів тощо). 

4.1.7. Під “Аварією”  розуміють надзвичайну ситуацію, яка призвела до знищення або 
пошкодження застрахованого майна. В цьому випадку не відшкодовується збиток, 
викликаний водою. 

4.1.8. Під “ Затопленням та пошкодженням водою…”  розуміють знищення або 
пошкодження застрахованого майна водою, яка внаслідок аварії витекла із стаціонарно 
прокладеного трубопроводу, інших стаціонарно пов’язаних з системою водопроводу засобів 
водопостачання, каналізації або з установок водяного або парового опалення. 

В цьому разі не відшкодовується збиток, який заподіяно використанням спринклерних 
та інших протипожежних систем з метою запобігання поширенню вогню. 

4.2. Страхування поширюється на страхові випадки, які наступили в період дії 
Договору страхування. Якщо страховий випадок, який відбувся в період дії Договору 
страхування, стався з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, 
відшкодування виплачується тільки в тому випадку, якщо Страхувальнику нічого не було 
відомо і не повинно було бути відомо про причини, які призвели до настання цього 
страхового випадку. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

5.1. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо події, що 
мають ознаки страхового випадку сталися внаслідок: 

а) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 

б) військових дій, маневрів або інших військових заходів; 

в) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків; 

г) навмисних дій або бездіяльності з боку керівництва або інших посадових осіб 
Страхувальника, що призвели до настання страхового випадку; 

д) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів, які здійснюються згідно з 
розпорядженнями військової чи цивільної влади в країні дії Договору страхування; 

е) халатного ставлення персоналу Страхувальника до праці, а також навмисного 
злочину, вчиненого працівником або іншим представником Страхувальника, який призвів до 
настання страхового випадку; 

є) не усунення Страхувальником на протязі погодженого з Страховиком строку 
обставин, які суттєво підвищують ступінь ризику, та про необхідність усунення яких 
Страховик письмово повідомив Страхувальнику; 

ж) протизаконних дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого 
самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання 
вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають законам 
або іншим нормативно-правовим актам; 

з) невиконання підрядчиком проекту організації будівництва, нормативних правил і 
вимог по забезпеченню техніки безпеки будівництва, контролю технічного стану обладнання 
та машин. 

5.2. Не відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок: 

1) корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших природних властивостей окремих 
предметів; 

2) пошкодження будівельної техніки і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх 
пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами; 

3) дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року; 

4) пошкодження скляної, металевої та полімерної поверхні, а також поверхні фасаду 
застрахованих будов, споруд, тощо в результаті проведення будівельно-монтажних робіт на 
них; 
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5) застосування будівельних матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними 
компетентними органами, або які не пройшли перевірку на якість або відповідність діючим 
стандартам, нормативам; 

6) виплати Страхувальником штрафів, пені; 

7) заміни, ремонту або виправлення дефектних матеріалів, конструкцій, обладнання або 
їх частин, що використовуються при виконанні БМР та ПНР, а також внаслідок виправлення 
помилок в проектах і помилок при виконанні БМР та ПНР; 

8) неякісного виконання робіт або браку, що мав місце при виконанні робіт; 

9) дії на майно вогню або тепла, необхідного для процесу обробки, ремонту або для 
інших прямих виробничих потреб; 

10) старості застрахованого майна, часткового його руйнування або пошкодження 
внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних дефектів; 

11) проникнення всередину застрахованого майна дощу, снігу, граду і бруду через 
незачинені вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок старості або 
будівельних дефектів; 

12) зберігання будівельних матеріалів довше нормативних строків в умовах, які не 
передбачаються умовами зберігання; 

13) вологості всередині приміщення (пліснява, грибок і т.п.); 

14) повного припинення робіт та зупинок виробничого процесу, що мали місце 
внаслідок страхових випадків, в тому числі непрямих збитків, а саме - втраченої вигоди, 
втрати прибутку і т.п.; 

15) страхових випадків, що сталися до початку страхування, але були виявлені тільки 
після укладання Договору страхування. 

5.3. Включення в Договір страхування перелічених в пп.3.4-3.5 ризиків можливе 
шляхом встановлення додаткових умов страхування та збільшення суми страхового платежу, 
що повно та вичерпно обумовлюється в Договорі страхування. 

5.4. Лімітом відповідальності Страховика по Договору страхування є визначена в ньому 
страхова сума. Страховик несе відповідальність по Договору страхування в розмірі прямого 
дійсного збитку, але не вище обумовленої в ньому страхової суми. 

Після виплати страхового відшкодування, Страховик продовжує нести відповідальність 
до кінця строку дії Договору в межах різниці між відповідною страховою сумою, 
обумовленою Договором, і сумою виплат страхових відшкодувань по ньому. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
6.1. Договір страхування може бути укладено на строк 1 рік або на інший строк згідно з 

домовленістю сторін та строками виконання робіт. При цьому строк дії Договору 
страхування встановлюється: 

- на весь період проведення робіт згідно проекту організації будівництва (ПОБ) та 
проекту проведення робіт (ППР); 

- на період виконання окремих етапів робіт на конкретних об’єктах БМР та ПНР. 

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

6.3. Дія Договору страхування закінчується о 24 годині визначеної в ньому дати, як 
правило, після завершення строку етапів ПОБ, ППР, БМР, ПНР або після передання об’єкту 
будівництва в експлуатацію, а також згідно з умовами п. 12.1. цих Особливих умов. Якщо 
страхове відшкодування по Договору виплачено в розмірі повної страхової суми, то Договір 
страхування закінчується з моменту такого розрахунку. Днем виплати страхового 
відшкодування є день списання грошей з рахунку Страховика. 

6.4. Місце страхування. 

6.4.1. Під місцем страхування розуміють територію дії Договору страхування - 
конкретний будівельний майданчик, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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6.4.2. Застраховане майно вважається застрахованим тільки на тій території, яка 
визначена у Договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця 
страхування, то страховий захист припиняється. 

6.4.3. Дія Договорів страхування розповсюджується на територію України, а також за її 
межі в випадках, передбачених чинним законодавством України. 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
7.1. Договір страхування укладається відповідно до цих Особливих умов на підставі 

заяви Страхувальника, яка містить необхідну інформацію про предмет страхування та 
відомості про всі обставини, які мають суттєве значення для встановлення ступеня ризику, а 
також на підставі попередньої експертизи, яка проводиться (в разі необхідності) експертами, 
які призначаються Страховиком. В разі ненадання Страхувальником зазначеної інформації, 
Страховик має право відмовити в укладенні Договору страхування. 

При укладанні Договору страхування, Страхувальник повинен обов’язково сповістити 
Страховика про всі укладені Договори страхування, та договори, які укладаються відносно 
тих же предметів страхування з іншими страховиками. 

7.2. При укладанні Договору страхування, Страхувальник зобов’язаний повідомити 
Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для 
визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його 
настання (страхового ризику), якщо ці обставини невідомі і не можуть бути відомими 
Страховику. В цьому разі суттєвими можуть бути визнані обставини, що встановлені 
Страховиком в Договорі страхування (страховому полісі) або в його письмовому запиті. 

Якщо Договір страхування укладено в разі відсутності відповідей Страхувальника на 
поставлені Страховиком запитання, останній не може пізніше вимагати припинення 
Договору або визнання його недійсним на тій підставі, що відповідні обставини не були 
повідомлені Страхувальником. 

Якщо після укладення Договору страхування було встановлено, що Страхувальник 
повідомив свідомо неправдиві відомості про обставини, які мають важливе значення для 
визначення ймовірності настання страхового випадку і обсягу можливих збитків в разі його 
настання, Страховик має право вимагати визнання Договору недійсним та вжиття наслідків 
згідно з законодавством України. 

7.3. Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно 
з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити 
страхове відшкодування у межах страхової суми Страхувальнику або призначеному 
Страхувальником Вигодонабувачеві, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові 
платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування. Всі зміни, які 
вносяться в Договір після його укладання, оформлюються письмовими додатками, 
підписаними Страхувальником і Страховиком, які є невід’ємною частиною Договору 
страхування. Кожна така зміна оформлюється окремим додатком до Договору страхування. 

7.4. При переході застрахованих за Договором об’єктів та продукції БМР, продукції 
ПМР, машин, обладнання, нерухомості у власність особи іншої, ніж Страхувальник, та (або) 
зміні особи - Страхувальника з інших причин, цей Договір повинен бути в строк до 15 днів 
переоформлений на нову особу - Страхувальника. При невиконанні цієї умови Договір 
припиняється і Страхувальнику повертаються внесені ним страхові платежі в відповідності з 
умовами цих Особливих умов та чинним законодавством. 

7.5. В разі необхідності, до Договору страхування додається опис застрахованих 
об’єктів та продукції БМР, продукції ПМР, машин, обладнання, нерухомості та опис 
обладнання і інших необхідних для укладання Договору характеристик будівельного 
майданчика. 

7.6. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом 
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

Страховик видає страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) Страхувальнику в 5-ти денний 
строк (не враховуючи вихідних та святкових днів) з моменту набуття чинності Договором 
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страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

7.7. У випадку втрати страхового полісу в період дії Договору страхування, Страховик 
видає Страхувальнику дублікат цього полісу. Після видачі дублікату втрачений страховий 
поліс є недійсним і ніякі виплати страхового відшкодування по ньому не проводяться. 

7.8. Умови, які містяться в цих Особливих умовах страхування, але які не включено до 
тексту Договору страхування (страхового поліса), обов’язкові для Страхувальника, якщо в 
Договорі (страховому полісі) прямо вказується на використання таких умов. 

7.9. В Договорі страхування Страхувальником та Страховиком може бути передбачено, 
що окремі положення Особливих умов не включаються в Договір і не діють в конкретних 
умовах страхування, якщо це не суперечить цим Особливим умовам та чинному 
законодавству України. 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
8.1. Страхувальник має право: 
8.1.1. На одержання страхового відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку в 

межах страхової сумі, з врахуванням конкретних умов по Договору страхування; 

8.1.2. Вносити Страховику пропозиції про зміни умов Договору страхування, які 
торкаються зміни страхової суми та обсягу відповідальності Страховика; 

8.1.3. Достроково припинити Договір та отримати суму страхових платежів, які 
повертаються, на умовах цих Особливих умов. 

8.2. Страхувальник зобов’язаний: 
8.2.1. При укладанні Договору страхування, надати інформацію Страховику про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеню ризику по 
відношенню до майна, яке приймається на страхування. 

8.2.2. При зміні умов страхування в частині: 
- ступенів і складу ризиків;  
- цін і розцінок на комплектуючі та види робіт; 
- складу майна будівельно-монтажних робіт; 
- строків виконання будівельно-монтажних робіт; 
- перепрофілювання майна будівельно-монтажних робіт; 
- корегування та змін проектно-кошторисної документації і т.п. 

в письмовому виді в триденний строк заявити про це Страховику для: 
а) припинення Договору і повернення частини страхового платежу; 

б) внесення змін в Договір страхування. В день внесення змін в Договір до 24 годин, 
його первісно прийняті умови залишаються в силі, а з 00 годин наступного дня Договір 
починає діяти на нових умовах. 

При наявності змін та відсутності заяви про зміну умов страхування, Страховик має 
право відмовити в виплаті страхового відшкодування. 

8.2.3. В триденний строк повідомити Страховика письмово, телеграмою, факсом про 
зміни в ступені ризику і виконати необхідні заходи для зберігання застрахованого майна. 

Внесення змін в Договір страхування підлягає оформленню на протязі 15 днів; при 
невиконанні цієї умови з вини Страхувальника, Договір вважається припиненим і 
Страхувальнику повертається страховий платіж у відповідності з умовами цих Особливих 
умов. 

8.2.4. Сплачувати страховий платіж в розмірі і порядку, обумовленому згодою сторін 
по Договору страхування. 

8.2.5. Вживати необхідні заходи безпеки при проведенні робіт, а також виконувати 
рекомендації компетентних органів і представників Страховика для запобігання настання 
збитків і пошкоджень та забезпечити охорону застрахованого майна. 

8.2.6. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо майна, яке 
передається на страхування. 
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8.2.7. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
застрахованому майну внаслідок настання страхового випадку. 

8.2.8. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 
цими Особливими умовами страхування. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страхувальника. 

8.3. Страховик має право: 
8.3.1. На протязі строку страхування перевіряти стан застрахованого майна, а також 

відповідність повідомлених йому Страхувальником відомостей про це майно дійсним 
обставинам, незалежно від того, чи змінилися при цьому умови страхування. 

8.3.2. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого майна, приймаючи і 
вказуючи необхідні для цього заходи, але ці дії Страховика не можуть розглядатися як 
визнання його обов’язку виплатити страхове відшкодування. 

8.3.3. При необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані з 
страховим випадком, в правоохоронні органи, медичні заклади і інші підприємства, 
відомства і організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а 
також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, згідно з умовами 
укладеного Договору призначити аудиторську перевірку або експертизу фінансового стану 
Страхувальника. 

8.3.4. Перевіряти виконання підрядчиком проекту організації будівництва, правил 
техніки безпеки будівництва, норм контролю технічного стана машин, устаткування, 
інструмента. 

8.3.5. У Договорі страхування можуть бути передбачені інші права Страховика, що не 
суперечать даним Особливим Умовам і чинному законодавству. 

8.4. Страховик зобов’язаний: 
8.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Особливими умовами страхування; 

8.4.2. На протязі двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 
виплати страхового відшкодування Страхувальнику. 

8.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
передбачений Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну 
виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, 
пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування. 

8.4.4. Відшкодувати витрати, які зазнав Страхувальник, при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору. 

8.4.5. По заяві Страхувальника в випадку виконання ним заходів, які зменшили 
страховий ризик, або при збільшенні вартості майна переукласти з ним Договір страхування. 

8.4.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страховика. 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
9.1. Після настання страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний без затримок, але 

в будь-якому разі не пізніше ніж через 3 дні (за винятком вихідних та святкових днів) після 
того, як йому стане відомо про страховий випадок, повідомити про це Страховика або його 
представника, способом, визначеним у Договорі страхування, якщо іншого не встановлено 
Договором страхування. 

9.2. Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок 
того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити 
можливі збитки. 
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9.3. При настанні страхового випадку Страхувальник також зобов’язаний: 

9.3.1. Виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть 
визвати додатковий збиток. 

9.3.2. На протязі 24 годин після отримання інформації про настання страхового 
випадку, заявити про це в компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони і 
інші. 

9.3.3. В строк, обумовлений Договором страхування, подати Страховику письмову 
заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з зазначенням обставин 
страхового випадку, та представити Страховику всю необхідну інформацію про випадок, що 
відбувся, а також документи для встановлення факту страхового випадку і розміру збитку. 
Якщо такої інформації і документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні. 

9.3.4. Зберігати застраховане майно, яке зазнало пошкоджень, в тому вигляді, в якому 
воно було після страхового випадку, до прибуття експерта Страховика. Змінювати реальну 
картину збитків дозволяється лише у випадках, коли це диктується необхідністю 
забезпечення безпеки або зменшення розмірів збитків. 

9.3.5. Представити Страховику можливість проводити огляд і обслідування 
застрахованого майна з метою розслідування причин настання страхового випадку і розміру 
збитків. 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ; ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ 

СТРАХОВИХ СУМ 
10.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з Договором страхування 

та чинним законодавством на підставі заяви Страхувальника і страхового акта (аварійного 
сертифікату). 

10.2. Після отримання повідомлення про страховий випадок, Страховик зобов’язаний: 

а) забезпечити огляд місця страхового випадку своїм експертом; 

б) з’ясувати обставини страхового випадку, скласти акт про настання страхового 
випадку та кошторис по відновленню пошкодженого, заміні знищеного майна та визначити 
розмір збитку; 

в) зробити розрахунок суми страхового відшкодування; 

г) в строк, передбачений Договором, зробити виплату страхового відшкодування, або 
письмово відмовити Страхувальнику у його виплаті з обґрунтуванням причин відмови. 

10.3. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 

10.4. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування. 

10.4.1. Розмір збитку визначається виходячи із страхової оцінки майна на момент 
укладання Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування, з 
складанням страхового акта по встановленій формі після одержання від Страхувальника 
заяви про виплату страхового відшкодування. 

Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться 
за рахунок сторони, яка висунула відповідну вимогу. Витрати на проведення експертизи по 
випадках, які після її проведення не визнані страховими, відносяться на рахунок 
Страхувальника. 

10.4.2. Збиток розраховується, виходячи з об’єму ремонтно-відновлювальних робіт по 
цінах та тарифах, що діють на момент укладання Договору страхування. 

10.4.3. У випадку, якщо Страхувальником були внесені зміни в Договір страхування 
стосовно розміру страхової суми з урахуванням зміни цін та тарифів на будівельно-монтажні 
роботи, то збиток розраховується, виходячи з обсягу цих робіт за цінами та тарифами, що 
діють на момент внесення в Договір зазначених вище змін. 

10.5. Для виплати страхового відшкодування, Страховику необхідні такі документи: 

- висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить 



 

 

 

31 

причини і можливі наслідки страхового випадку; 

- позови, які пред’явлено Страхувальником в зв’язку з страховим випадком, що стався з 
вини третіх осіб; 

- рішення суду або інших компетентних органів, які містять розміри сум, що 
підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку, який включається в 
обсяг відповідальності Страховика за Договором страхування; 

- документи з компетентних органів, що підтверджують факт настання та причини 
страхового випадку, при необхідності; 

- кошторис на відновлення майна, калькуляцію збитків; 
- Договір (поліс) страхування. 

10.6. Розмір відшкодування по майнових збитках обмежується страховою сумою, 
обумовленою Договором страхування. Якщо страховий платіж сплачений не в повному 
обсязі, Страховик несе відповідальність пропорційно фактично сплаченій частині страхового 
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

10.6.1. У випадку, пошкодження застрахованого майна, Страховик сплачує 
Страхувальнику страхове відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку з урахуванням 
витрат на проведення ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення майна до його стану 
на момент страхового випадку, а також витрат на демонтаж, транспортні витрати та інші 
витрати по відновленню, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

10.6.2. При знищенні або втраті застрахованого майна страхове відшкодування 
сплачується в розмірі повної страхової суми. 

Знищенням застрахованого майна вважається таке його пошкодження, при якому 
витрати на ремонтно-відновлювальні роботи для нього будуть перевищувати його дійсну 
(страхову) вартість майна, яка визначена Договором страхування. 

10.6.3. У випадку, якщо страхова сума, зазначена в Договорі страхування, буде менше 
дійсної вартості застрахованого майна, то сума збитку і витрати сплачуються пропорційно 
співвідношенню страхової суми та дійсної вартості цього майна. 

Відповідність страхових сум дійсній вартості майна встановлюється окремо по 
кожному виду застрахованого майна, згідно Договору страхування. 

10.7. Страховик, якщо це передбачено Договором страхування, відшкодовує витрати 
Страхувальника по розчищенню території після страхового випадку, але не більше ніж 2% 
страхової суми БМР, визначеної згідно з п.3.2.1 Особливих умов. 

10.8. Страховик компенсує витрати Страхувальника, що зроблені останнім з метою 
скорочення об’єму збитків, якщо ці збитки повинні відшкодовуватись згідно з умовами 
Договору страхування. 

10.9. З страхового відшкодування утримується не внесена сума страхових платежів, для 
яких встановлена розстрочка якщо інше не передбачено Договором страхування. 

10.10. Відшкодування сплачується за вирахуванням обумовленої в Договорі 
страхування франшизи, а також за вирахуванням сум, одержаних в порядку відшкодування 
даного збитку від третіх осіб. 

10.11. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до 
Страхувальника діяли Договори страхування інших страхових організацій, Страховик 
виплачує відшкодування в частині, пропорційній його долі у сукупній відповідальності. 

10.12. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена Договором 
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України. 

11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У 
ВИПЛАТІ СТРАХОВИХ СУМ ТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

11.1. Страховик протягом десяти робочих днів, а якщо обставини страхового випадку 
потребують додаткової перевірки, протягом двадцяти робочих днів, з моменту отримання від 
Страхувальника заяви на виплату страхового відшкодування та документів, передбачених п. 
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10.5. цих Особливих умов, повинен прийняти рішення про виплату або про відмову у виплаті 
страхового відшкодування, яке оформлюється Страховим актом. 

11.2. Страхове відшкодування виплачується Страховиком протягом 5-ти банківських 
днів після складання Страхового акту.  

При безготівковій формі розрахунків, днем виплати страхового відшкодування є день 
списання коштів з рахунку Страховика.  

За затримку виплати страхового відшкодування не з вини Страховика пеня не 
нараховується. 

11.3. Страхове відшкодування не виплачується, якщо: 
11.3.1. Страхувальник або особа, на користь якої укладено Договір страхування, вчинив 

навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку; 

11.3.2. Страхувальник - громадянин або інша особа, на користь якої укладено Договір 
страхування, вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку; 

11.3.3. Страхувальник подав свідомо неправдиві відомості про предмет страхування; 

11.3.4. Страхувальник отримав повне відшкодування збитків від особи, винної у їх 
заподіянні; 

11.3.5. Страхувальник несвоєчасно повідомив Страховика про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створив Страховикові перешкоди у визначенні 
обставин, характеру та розміру збитків; 

11.3.6. Страхувальник не виконав своїх обов’язків, обумовлених цими Особливими 
умовами та Договором страхування; 

11.3.7. У інших випадках, передбачених законодавством України.  

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у 
виплаті страхових сум, якщо це не суперечить законодавству України. 

11.4. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється 
Страхувальнику в п’ятиденний строк після прийняття цього рішення Страховиком у 
письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови. 

Відмову Страховика у виплаті страхових сум може бути оскаржено Страхувальником у 
судовому порядку. 

11.5. Після виплати страхового відшкодування в повному обсязі по застрахованому 
майну, до Страховика переходить майнове право на втрачене і знайдене майно страхування 
(абандон). 

11.6. Після виплати Страховиком страхового відшкодування Страхувальнику або іншій 
особі по Договору страхування в межах фактично завданих збитків, до Страховика 
переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, яка отримала страхове 
відшкодування, має відносно особи, відповідальної за причинений збиток. 

11.6.1. Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для 
реалізації цього права. 

11.6.2. Якщо Страхувальник відмовиться від передачі таких прав або реалізація їх стане 
неможливою з його вини, Страховик звільняється від обов’язку виплачувати страхове 
відшкодування в у відповідній частині розмірі збитку, який причинено Страхувальнику. 

11.6.3. Будь-яка сума, отримана Страхувальником від третіх осіб в рахунок оплати 
збитку, повинна вираховуватись із відповідної суми страхового відшкодування Страховика. 

11.7. Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього 
від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку. 

12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
12.1. Дія Договору страхування, припиняється за згодою сторін, а такого у разі; 

1) закінчення строку його дії; 

2) виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
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3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. 
При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 
черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 
десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо іншого не 
передбачено умовами Договору; 

4) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - 
громадянина або втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом 
України “Про страхування”; 

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

7) з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 
законодавства України; 

8) з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 
законодавства України; 

9) у випадку переходу прав власності на предмет застави, що входить до складу 
застрахованого майна по Договору страхування, до заставодержателя; 

10) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

12.2. В разі смерті Страхувальника-громадянина, який уклав Договір страхування, його 
права та обов’язки можуть перейти до осіб, які отримали застраховане по цьому Договору 
майно в спадщину. Кожний з спадкоємців при цьому має право на переукладання Договору 
страхування на свою користь тільки в частині застрахованого майна, яке вже перейшло в 
його власність, як спадщина, згідно з чинним законодавством. 

12.3. У випадку визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним, його права 
і обов’язки переходять до його опікуна. 

У випадку визнання судом Страхувальника-громадянина обмежено дієздатним, він 
здійснює свої права і обов’язки Страхувальника за Договором страхування лише за згодою 
піклувальника. 

12.4. Якщо в період дії Договору страхування Страхувальник - юридична особа втрачає 
права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права та обов’язки, які випливають з 
Договору страхування, переходять до правонаступника Страхувальника за згодою 
Страховика. 

12.5. В інших випадках права та обов’язки Страхувальника можуть перейти до іншого 
громадянина або юридичної особи тільки за згодою Страховика, якщо іншого не 
передбачено Договором страхування. 

12.6. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона 
зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору 
страхування, якщо інше ним не передбачено. 

12.7. Якщо Страхувальник достроково припиняє дію Договору страхування, він 
отримує від Страховика страхові платежі за період, який залишився до закінчення дії 
Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором страхування. 

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору 
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю, 
з вирахуванням фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим 
Договором. 

12.8. Якщо Договір страхування достроково припиняється за вимогою Страховика, він 
повністю повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі, з вирахуванням 
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. Якщо 
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вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який 
залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на 
ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, і сумарних виплат 
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

12.9. Сума страхових платежів, що повертається на умовах пп. 12.7.-12.8., виплачується 
Страховиком безпосередньо Страхувальнику. Якщо інше не передбачено Договором 
страхування, з моменту виплати цієї суми дія цього Договору страхування припиняється. 

12.10. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі було 
здійснено Страхувальником в безготівковій формі за умов дострокового припинення 
Договору страхування. 

12.11. Недійсність Договору страхування. 

Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, 
передбачених цивільним законодавством України. 

Крім того, Договір страхування згідно Закону України "Про страхування" вважається 
недійсним у випадках: 

1) коли Договір укладено після настання страхового випадку; 

2) коли Договір страхування укладено відносно майна, яке підлягає конфіскації на 
підставі судового вироку або рішення суду, яке набрало чинності. 

В разі визнання Договору страхування недійсним, кожна із сторін зобов’язана 
повернути іншій стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності 
Договору не передбачені законодавством України. 

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з діючим 
законодавством України. 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 
13.1. Суперечки, пов’язані з виконанням сторонами умов Договору страхування, 

вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

14. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. 
14.1. Під страховим платежем розуміється плата за страхування, яку Страхувальник 

зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

14.2. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті по Договору 
страхування, Страховик використовує розроблені ним тарифи, які визначають розмір внеску 
з одиниці страхової суми, з урахуванням періоду страхування і характеру страхового ризику.  

14.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за 
згодою сторін в залежності від видів ризику, передбачених Договором страхування, і строку 
страхування. 

Страховий тариф при страхуванні будівельно-монтажних робіт визначається з 
урахуванням характеру робіт, виду та вартості застрахованого майна, місцезнаходження 
майна, наявності охоронної та протипожежної системи та інших суттєвих в кожному 
конкретному випадку факторів, що впливають на страхові ризики. Конкретний розмір 
річного тарифу в залежності від виду ризику наведено в таблиці № 1. 

Таблиця № 1. Річні страхові тарифи для видів ризику, перелічених в п.4.1 цих 
Особливих умов. 

Вид ризику Річний тариф, % 

Смерч, ураган, буря, тайфун 0,05 

Схід снігових лавин, обвали, зсуви, селі 0,02 

Повінь, паводок, злива (за даними по місцевості) 0,05 

Землетрус (по 12-бальній шкалі сейсмічності зони) 0,01 
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Пожежа, вибух, влучення блискавки 0,1 

Вода із систем водопостачання, каналізації, опалення 0,1 

Протиправні дії третіх осіб 0,3 

Падіння літальних апаратів або їх частин 0,002 

Аварія 0,1 

Просідання грунту, затоплення ґрунтовими водами 
(згідно з інженерно-геологічними даними зони) 

0,1 

Наїзд рухомої техніки 0,05 

У окремих випадках при підвищених ризиках доцільно використовувати при 
призначенні страхових тарифів підвищуючи коефіцієнти від 1 до 3. При мінімальному 
ризику використовуються понижуючі коефіцієнти від 1 до 0,05. 

Норматив витрат Страховика на ведення справи становить 30% від розміру страхового 
тарифу. 

14.4. Сплата страхового платежу може бути здійснена готівкою або безготівково. 

Страхувальник має право на сплату загальної суми страхового платежу в декілька 
строків. Страховий платіж (при розстрочці платежу - перший або черговий платіж) 
сплачується Страхувальником в строки, обумовлені Договором страхування. 

14.5. Страховий платіж по Договору страхування з строком дії, іншим ніж рік, 
визначається згідно з таблицею 2. 

Таблиця 2. Страхові тарифи при укладанні Договору на строк менше 1 року. 

14.6. В період дії Договору страхування Страхувальник може внести пропозицію 
Страховику про зміну розміру страхової суми. 

При збільшенні страхової суми, величина доплати страхового платежу (Д) 
розраховується за формулою (1) для кожного виду застрахованого майна окремо: 

Д=(П2-П1)*К/Т  (1) 
де: П1, П2 - страхові платежі по первісній і кінцевій страховим сумам відповідно; 

К - кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії Договору страхування, при 
цьому неповний місяць приймається за повний; 

Т - строк дії Договору страхування в повних місяцях. 

При цьому укладається Додаткова угода до Договору страхування з оплатою 
страхового платежу, розрахованого виходячи з повних місяців, які залишилися до кінця дії 
Договору страхування. 

Строк 
страхування 
(в місяцях) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% від річного 
тарифу 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 


