1.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. Основні терміни, що використовуються в Правилах добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (нова редакція), вживаються у наступному значенні:
Страхувальник

юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі
фізична особа – підприємець, яка уклала зі
Страховиком Договір страхування відповідно до цих
Правил страхування.

Страховик

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«УЛЬТРА»», створене згідно з Законом України «Про
господарські товариства» з урахуванням умов,
передбачених Законом України «Про страхування», а
також одержало у встановленому порядку ліцензію на
провадження страхової діяльності.
Правила страхування майна (іншого, ніж передбачено
пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про
страхування") (нова редакція), документ, який
розроблено
Страховиком
для
даного
виду
страхування й зареєстровано в Уповноваженому
органі.
угода між Страховиком і Страхувальником, який є
власником майна або користується ним на законних
підставах, згідно з якою Страховик бере на себе
зобов’язання в разі настання страхового випадку
здійснити страхову виплату (виплату страхового
відшкодування), а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені терміни та
виконувати інші умови Договору страхування.
Договір страхування укладається у письмовій формі
або
електронній
формі
із
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
систем.
Недотримання однієї з передбачених форм є
підставою для визнання Договору страхування
недійсним.
грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до
умов Договору страхування зобов’язаний здійснити
страхову виплату при настанні страхового випадку.

Правила страхування

Договір страхування

Страхова сума

Ліміт відповідальності

Страхове відшкодування

Страховий випадок

граничний
розмір
страхового
відшкодування
(страхової виплати) в межах страхової суми, який за
згодою Сторін може встановлюватись при укладанні
Договору страхування.
страхова виплата, яка здійснюється страховиком у
межах страхової суми за Договором страхування при
настанні страхового випадку.
Страхове відшкодування не може перевищувати
розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник.
подія, передбачена Договором страхування, яка
відбулася, і з настанням якої, виникає 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
або
втратою
застрахованого майна
зобов’язання Страховика, визначені Договором
страхування,
щодо
відшкодування
збитку,
заподіяного внаслідок настання страхового випадку,
який стався в обумовлений Договором страхування
відрізок часу на території, визначеній Договором
страхування із застрахованим майном.

Страховий захист

Страховий платіж (страховий внесок,
страхова премія)

плата
за
страхування,
яку
Страхувальник
зобов’язаний внести Страховику відповідно до умов
Договору страхування.

Страховий ризик

певна подія, на випадок якої проводиться страхування
і яка має ознаки ймовірності та випадковості
настання.
ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування відповідно до умов
Договору страхування.

Страховий тариф

1.2. Спеціальні терміни, що використовуються в Правилах добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (нова редакція), вживаються у наступному значенні:
будівельна система, яка складається з несучих та
огороджувальних або сполучних конструкцій,
які
утворюють
наземні
або
підземні
приміщення
(не
включаючи
Будівля
оздоблення та обладнання), призначені для проживання або
перебування людей, розміщення обладнання, тварин,
рослин, предметів праці тощо
Вартість
відновлювального вартість
витрат,
необхідних
для
проведення
ремонту (ремонту)
відновлювального ремонту пошкодженого майна.
Вартість відтворення

визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на
створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта,
який є ідентичним об'єкту оцінки

Вартість залишків

ціна, якої можливо реально досягнути при продажу майна у
пошкодженому внаслідок настання страхового випадку
стані або його залишків (решток).

Вартість заміщення

Вигодонабувач

визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на
створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта
оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною
юридична особа будь-якої організаційно-правової форми
власності, дієздатна фізична особа або фізична особапідприємець, яка має заснований на законі, іншому
правовому акті або Договорі інтерес у збереженні
застрахованого майна, може зазнати матеріальних збитків в
результаті настання страхового випадку і яка призначається
Страхувальником для отримання страхового відшкодування
відповідно до умов Договору страхування.

витрати на розчищення місця настання страхового випадку і
Витрати
на
розчищення транспортування сміття, що утворилося внаслідок настання
страхового випадку, за межі території, на якій розташовано
території
застраховане майно, та його подальше знищення або
поховання.
вартість відновлення об’єкту майна, тобто сума грошових
витрат, необхідна для оплати вартості відновлення об’єкту
майна в сучасних умовах або для оплати вартості придбання
майна, аналогічного (ідентичного) за призначенням,
продуктивністю та іншим технічним характеристикам тому,
що застраховане, без урахування зносу.
Термін „Відновлювальна вартість” застосовується для
Відновлювальна вартість
страхової оцінки вартості об’єкту майна, що підлягає
страхуванню.
Укладення договору страхування за відновлювальною
вартістю об’єкту майна означає виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку у розмірі
витрат, необхідних для відновлення об’єкту майна до його
первинного (нового) стану без урахування зносу та з
урахуванням інших умов договору страхування.
Відновлювальний
ремонт комплекс операцій з відновлення працездатності машин і
(ремонт)
відновлення ресурсу машин або їхніх складових частин
Власник застрахованого майна

Господарчі та зовнішні будівлі
(споруди)

Дійсна вартість майна

фізична або юридична особа, яка володіє майновими
правами на застраховане майно, що підтверджується
відповідними документами.
нерухоме майно (в тому числі споруди), яке не призначено
для постійного проживання людей, а саме: гаражі, сховища,
комори, склади, навіси, криті площадки, літні кухні,
веранди, сараї, погреби, колодязі, гаражі, лазні (сауни),
теплиці, огорожі, паркани, хвіртки, ворота, тротуари, тераси
тощо.
Вартість відтворення (вартість заміщення) або ринкова
вартість майна, визначені відповідно до умов договору
страхування за цінами і тарифами, що діють на дату оцінки
вартості (наприклад, на момент укладення договору
страхування або на момент безпосередньо перед настанням
страхового випадку).
Дійсна вартість може визначатися на підставі таких
документів: акту (висновку) товарознавчого дослідження
(експертизи),
договору
купівлі-продажу,
каталогу
офіційного дилера або інших офіційних каталогів та
документів, що містять інформацію про вартість
аналогічного майна в даному регіоні.
Як правило, для виробничих машин та технологічного
обладнання дійсна вартість визначається виходячи з суми,
необхідної для придбання предмета, цілком аналогічного
(ідентичного) за призначенням, характеристиками, зносом
та фізичним станом застрахованому майну, з урахуванням
зносу застрахованого майна
Для особливих умов страхування будівельно-монтажних
ризиків (якщо Договором не передбачено інше) – вартість
майна в місці його перебування на дату оцінки вартості, яка
визначається виходячи з витрат, необхідних для оплати

вартості відновлення пошкодженого майна до початкового
стану з вирахуванням зносу застрахованого майна або
створення (придбання) нового майна, повністю ідентичного
(аналогічного) втраченому;
спільний документ, що встановлює взаємні права,
зобов’язання та відповідальність сторін, за яким підрядник
Договір підряду (контракт)
зобов’язується виконати певну роботу за завданням
замовника, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу.
документально
підтверджені
додаткові
витрати,
Додаткові
витрати необхідність здійснення яких виникла внаслідок страхового
ризику, передбаченого в Договорі страхування та на
(застраховані витрати)
відшкодування яких можуть бути передбачені окремі ліміти
відповідальності Страховика в Договорі страхування.
вартість матеріалів, частин або деталей, у тому числі і
Залишкова вартість загиблого
непошкоджених, що залишились після страхового випадку,
або пошкодженого майна
визначена за звичайними цінами, які застосовуються при
продажу або їхньому здаванні в металобрухт або утиль.
Рухоме та нерухоме майно зазначене (ідентифіковане)
Договором страхування, а також додатками до нього, у тому
числі Актом огляду застрахованого майна (включаючи
фотографії), щодо якого укладений Договір страхування
Застраховане майно
відповідно до цих Правил страхування, за виключенням
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажу та багажу (вантажобагажу).
частина земної поверхні з установленими межами, певним
Земельна ділянка
місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Зміна
ступеня
страхового Будь-яка зміна інформації та (або) обставин, які повідомлені
ризику
Страхувальником в заяві про страхування
збиток, завданий майну такого ступеня, при якому настає
втрата майном своїх експлуатаційних споживчих якостей,
внаслідок чого їхнє відновлення й подальше використання
за призначенням стає неможливим або вартість витрат на
Знищення (загибель) майна
відновлення майна дорівнює або більша дійсної вартості
застрахованого майна або зазначеного у Договорі
страхування певного відсотку його дійсної вартості
безпосередньо перед настанням страхового випадку.
Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна
зумовлена частковою або повною втратою первісних
технічних і технологічних якостей майна. Знос майна
Знос
визначається залежно від віку об’єкту майна, терміну та
інтенсивності його експлуатації, наявних пошкоджень та
інших факторів.
явище, процес або середовище, зовнішні стосовно машини
або її складових частин, які викликають або можуть
Зовнішній фактор
викликати порушення працездатного стану машини в
процесі експлуатації.
Коефіцієнт
недострахування співвідношення страхової суми встановленої Договором
(пропорційності)
страхування для майна до дійсної вартості цього майна

Компетентні органи

Конструктивна загибель

Кошторисна
будівництва

вартість

Місцезнаходження/
місце
страхування/
територія
покриття/
територія
дії
договору страхування

Небезпечний об’єкт/
підвищеної небезпеки

Об’єкт

Державні органи, до компетенції яких належить ліквідація
наслідків Страхових випадків, встановлення причин та
обставин настання Страхових випадків, оцінка їх наслідків,
а також надання офіційних роз’яснень щодо питань, що
стосуються обставин настання страхового випадку. Особи,
що мають відповідні повноваження та компетенції, до яких
може звертатися Страховик або Страхувальник для
вирішення суперечок та інших питань, що стосуються
Договору.
- Компетентними органами вважаються: органи внутрішніх
справ, пожежної охорони, аварійні служби, медичні
установи та інші органи, які наділені відповідними
повноваженнями.
пошкодження об’єкта будівельно-монтажних робіт та (або)
застрахованого майна до такого ступеня, коли необхідні
витрати на його відновлення або ремонт дорівнюють або
перевищують дійсну вартість застрахованого майна на
момент настання страхового випадку.
сума визначених кошторисними документами коштів,
необхідних для здійснення будівництва відповідно до
проектних документів.
Кошторисна вартість будівництва поділяється на:
 вартість будівельних робіт;
 вартість робіт з монтажу виробничого або іншого
обладнання (вартість монтажних робіт);
 вартість виробничого обладнання, меблів й інвентарю;
 вартість інших витрат.
Територією дії договору страхування для нерухомого майна
є адреса місцезнаходження майна, зазначена в договорі
страхування, за якою діє страховий захист/покриття щодо
застрахованого майна.
Територією дії договору страхування для рухомого майна є
територія експлуатації (використання) такого майна, яка
зазначена в договорі страхування, за якою діє страховий
захист/покриття щодо застрахованого майна.
Територією дії договору для особливих умов страхування
будівельно-монтажних ризиків є виробнича територія
будівельного майданчика, визначена проектом організації
будівництва (ПОБ) і проектами на провадження робіт
(ППР).
об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому
використовуються,
виготовляються,
переробляються,
зберігаються або транспортуються одна або кілька
небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості,
що дорівнює або перевищує нормативно встановлені
порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що
відповідно до закону є реальною загрозою виникнення
надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру.Групи об’єктів підвищеної небезпеки встановлені
Постановою КМУ №1788 від 16 листопада 2002 року

Невід’ємні
комунікації

Нерухоме майно

типові системи водо-, газо-, теплопостачання, каналізації та
опалення, електрообладнання з фурнітурою (включаючи
інженерні електропроводку), електричні, телевізійні, комп’ютерні,
телефонні мережі внутрішньої та зовнішньої проводки (без
типового технічного, санітарно-технічного та кухонного
обладнання), інші з’єднувальні кабелі та труби
земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній
ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є
неможливим без їх знецінення та змінення їх призначення.

стаціонарно встановлене кухонне, технічне, санітарнотехнічне обладнання (ванни, вмивальники, унітази,
змішувачі, душові кабіни, сауни, парильні, системи очистки
води, системи кондиціювання і вентиляції, супутникового
телебачення: телевізійні антени (в тому числі: «тарілки»),
батареї, радіатори, котли, бойлери, крани, вентилі, баки,
Обладнання
(зовнішнє
та резервуари, лічильники води, газу, електроенергії,
внутрішнє) (для приміщення)
електричні
щити,
розподільники,
освітлювальне
обладнання), вбудовані шафи, дзеркала, вітрини, вітражі,
віконні
грати,
охоронна
сигналізація
тощо.
Обладнання вважається застрахованим, якщо воно
стаціонарно встановлене на внутрішніх або зовнішніх
конструктивних елементах будівлі (будинку, приміщення,
споруди).
Одержувач
страхового особа, яка одержує страхове відшкодування згідно з
відшкодування
умовами договору страхування.
Оздоблення
внутрішнє)
Опція

(зовнішнє

та покриття стін (внутрішнє та зовнішнє), стелі, підлоги,
включаючи штукатурку та цементну стяжку, заповнення
дверних та віконних прорізів, ліпнину тощо.
умови
Договору
страхування,
що
передбачають
компенсацію витрат Страхувальника, що виникли внаслідок
настання страхового випадку.

машини, стаціонарно установлені на пересувних механічних
транспортних засобах, або автономно
переміщувані
Пересувні машини
машини, призначені для роботи під час їхнього
транспортування або для роботи на різних об'єктах
строк, який може бути визначено в договорі страхування,
Період дії страхового захисту
протягом якого діє страховий захист.
знищення втрата або пошкодження об’єкта будівельномонтажних робіт та (або) застрахованого майна за технічної
неможливості його відновлення. Якщо витрати на
Повна загибель
відновлення, ремонт або замінення загиблого майна
перевищують його фактичну вартість, таке майно
вважається загиблим.
несправність елемента будинку, споруди або їх складових
Пошкодження
елемента частин, викликана зовнішнім впливом (подією) або
будинку, споруди
внутрішнім дефектом; пошкодження можуть призвести до
руйнувань і обвалень конструкцій (аваріям).

Проектна документація

Працівники
Страхувальника

(персонал)

документація, що містить архітектурно-містобудівні
рішення, у яких враховані соціальні, економічні,
функціональні, інженерні, технологічні, протипожежні,
санітарно-гігієнічні, екологічні, архітектурно-художні та
інші вимоги до об’єкта в обсязі, необхідному для
розроблення робочої документації, а також включає в себе
кошторисну вартість будівництва.
фізичні особи, які працюють на підставі трудового договору
або за цивільно-правовими угодами на підприємстві, в
установі, організації або у фізичної особи, яка використовує
найману працю, якщо вони діяли або повинні були діяти за
завданням Страхувальника та під його контролем за
дотриманням норм безпеки.
нерухоме майно (без оздоблення та обладнання), будинок,
або його частина, квартира або окрема кімната, включаючи
невід’ємні інженерні комунікації, яке призначене для
постійного проживання людей.

Приміщення (житлове)

нерухоме майно без оздоблення та обладнання, включаючи
Приміщення
(промислового, невід’ємні інженерні комунікації, призначене для
соціально-культурного,
виробництва, обробки, сортування, зберігання, комплектації
господарського призначення)
продукції (товарів) або для приймання, розміщення,
обслуговування людей.
Програма страхування

Умови Договору, що включають в себе перелік певних
Опцій, умов страхування, порядку визначення страхових
сум та виплати страхового відшкодування, застрахованих
витрат.

Ринкова вартість

Вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною
між покупцем та продавцем, після проведення відповідного
маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням
справи, розсудливо і без примусу
документація, розроблена на підставі затвердженої
проектної документації та призначена для проведення
будівельних робіт.
матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без
заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно,
яке не є нерухомим, в тому числі товари в обороті, які
призначені для використання суб’єктом господарювання
при виконанні ним своїх господарських операцій та для
задоволення соціально-культурних потреб населення.

Робоча документація

Рухоме майно

Спеціалізована
Страховика (Асистанс)

служба

юридична або фізична особа, з якою Страховик має
Договірні стосунки щодо обслуговування Договорів
страхування в частині організації послуг з надання
консультаційної
та
організаційної
підтримки
Страхувальників, допомоги з організації та визначення
причин, обставин та наслідків випадку, розміру завданих
збитків та розрахунку суми страхового відшкодування,
Асистуюча компанія організовує та оплачує послуги від
імені, за дорученням та за рахунок Страховика.

Споруда

об'ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи
підземна будівельна система, яка складається з несучих та в
окремих випадках з огороджувальних конструкцій і
призначена до виконання виробничих процесів різних видів,
зберігання
матеріалів,
виробів,
устаткування,
для
тимчасового перебування людей, пересування людей та
вантажів тощо (вежі, мости, тунелі, підземні та мостові
переходи, тунелі та інші виробничо-технічні установки
тощо).

Стаціонарні машини

машини, стаціонарно установлені на фундаментах, або
машини, які переміщуються в межах території виробничої
ділянки (цеху).

Суб’єкт оціночної діяльності

зареєстровані в установленому чинним законодавством
України порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької
діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності, які
здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює
хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта
оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства
України.

Технічне обслуговування

Треті особи

Умисел

Фізичний знос
Функціональний
(експлуатаційний) знос

комплекс операцій або операція з підтримки працездатності
або справності машини при використанні за призначенням,
зберіганні та транспортуванні
будь-які особи, крім:
Страхувальника, Вигодонабувача, Власника застрахованого
майна, членів їх сімей (осіб, які проживають з ними спільно,
їхніх родичів і осіб, які перебувають на їх утриманні);
Працівників Страхувальника (Вигодонабувача, Власника) і
осіб, які виконують роботу за цивільно-правовим
Договором, якщо при цьому вони діяли або повинні були
діяти за вказівкою Страхувальника (Вигодонабувача,
Власника) і під його контролем за безпечним веденням
робіт;
Власників застрахованого майна;
Осіб, які здають (приймають) застраховане майно за
Договором оренди, прокату, лізингу, безоплатного
користування.
дії (бездіяльність), коли особа, яка їх вчиняла,
усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій чи
бездіяльності, передбачала їх небезпечні наслідки і бажала
їх настання або, хоча і не бажала, але свідомо допускала
настання цих наслідків. Факт умисних дій встановлюється
на підставі рішення суду або інших компетентних органів,
які здійснювали розслідування за відповідною подією, або за
згодою сторін договору страхування
знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних
технічних та технологічних якостей об'єкта оцінки;

знос, зумовлений частковою або повною втратою первісних
функціональних (споживчих) характеристик об'єкта оцінки
1.3. Інші терміни використовуються у загальноприйнятому значенні та відповідно до чинного
законодавства України.

2.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Правила страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (нова редакція), далі
– Правила страхування, розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших
нормативно-правових актів чинного законодавства України, визначають загальний порядок і
умови укладання, виконання, внесення змін та припинення дії Договорів страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (далі – Договір страхування).
2.2. Конкретні умови страхування визначаються Договором страхування. Страховик та
Страхувальник (далі разом – Сторони), за взаємною згодою, в Договорі страхування можуть
врегулювати (конкретизувати) питання, які не врегульовані (не конкретизовані) Правилами
страхування, за умови, що вони не будуть суперечити іншим положенням Правил страхування та
чинному законодавству України.
2.3. Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, 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) або втратою застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків
та/або стихійних явищ;
2.4. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача, не звільняє Страхувальника від
виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором, окрім випадків, коли обов'язки
Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані
Вигодонабувачем.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1. Предметом Договору страхування, укладеного за даними Правилами, є майнові інтереси,
що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном,
зазначеним у договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний
транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж
(вантажобагаж)).
4.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ
СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ

4.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком
та
Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору
страхування.
4.2. Розмір страхової суми та (або) розмір страхових відшкодувань визначаються за
домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання Договору страхування
або внесення змін до Договору страхування.
4.3. В межах страхової суми, Договором страхування можуть встановлюватися ліміти
відповідальності Страховика щодо страхових виплат за окремими опціями, програмами
страхування, страховими ризиками.
4.4. Договір страхування може бути укладено:
4.4.1. За системою пропорційної відповідальності Страховика (принципу пропорційності
зобов’язань Страховика). При цьому якщо з будь-яких причин, у тому числі за домовленістю
Сторін, страхова сума, зазначена в Договорі страхування, менша від вартості майна, що
прийняте на страхування, визначеної на дату укладення Договору страхування (страхування в
частці), Страховик зобов’язаний відшкодувати Страхувальнику (Вигодонабувачу) завдані збитки
в такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена в Договорі
страхування, співвідноситься до вартості такого майна на дату укладення Договору страхування,
якщо інше не передбачено Договором страхування;
4.4.2. За системою без врахування пропорційної відповідальності Страховика. При цьому

страхова сума може встановлюватися у розмірі вартості майна на момент укладання Договору
страхування або певної частки такої вартості. При настанні страхового випадку Страховик
здійснює виплату страхового відшкодування у розмірі завданих збитків в межах страхової суми,
незалежно від того, яку частину від вартості складає страхова сума (без застосування принципу
пропорційності зобов’язань Страховика, про що зазначається у Договорі страхування).
4.5. Страхова сума може бути встановлена:
4.5.1. У розмірі 100 відсотків вартості майна;
4.5.2. У розмірі певної частини вартості майна.
4.5.3. Для майна, що не має цінового аналогу – по заявленій вартості, тобто вартості
обумовленій між Страхувальником та Страховиком при укладанні Договору страхування
4.6. Страхова сума для застрахованого майна може бути:
4.6.1.
Агрегатною – у разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування
ліміт зобов’язань Страховика (максимальний розмір страхового відшкодування, який на момент
укладення Договору дорівнює відповідній страховій сумі) зменшується на розмір виплаченого
відшкодування;
4.6.2.
Неагрегатною – ліміт зобов’язань Страховика залишається незмінним протягом строку
дії Договору незалежно від кількості страхових випадків та виплат страхових відшкодувань,
здійснених Страховиком.
4.7. Страховик несе зобов’язання за ризиками, визначеними у Договорі страхування, у межах
відповідної страхової суми та (або) лімітів відповідальності, зазначених в Договорі страхування.
Загальна сума страхового відшкодування за одним страховим випадком не може перевищувати
страхової суми.
4.8. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує
страхову суму за Договором страхування.
4.9. Загальна сума виплат страхового відшкодування по страхових випадках не може
перевищувати лімітів встановлених Договором страхування, а також загальної страхової суми за
Договором страхування.
4.10. Сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку. Непрямі
збитки можуть бути врахованими при розрахунку суми страхового відшкодування, якщо це
передбачено конкретним Договором страхування.
4.11. Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид і розмір якої визначається
за згодою сторін.
4.12. Якщо страхування було здійснено Страхувальником у кількох Страховиків за кількома
Договорами, страхове відшкодування, що виплачується усіма Страховиками, не може
перевищувати дійсного розміру збитків, понесених Страхувальником (Вигодонабувачем). При
цьому кожен Страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно розміру страхової суми
за укладеним ним Договором страхування.
5.

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

5.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування за цими
Правилами страхування, є:
5.1.1. Вогонь:
5.1.1.1. Пожежа, в тому числі наслідки пожежі: висока температура, задимлення з осіданням
сажі і кіптяви в результаті пожежі (або тління) незалежно від місця виникнення пожежі та
виділення корозійного газу за умови, що такі ризики (наслідки пожежі) передбачені умовами
Договору страхування.
 Під пожежею розуміється вогонь, що виник поза місцем, спеціально призначеним для його
розведення і підтримки, або поширився за його межі і здатний поширюватися самостійно.
 Під високою температурою розуміється підвищена температура повітря, що виникає
внаслідок пожежі та може призвести до пошкодження та (або) знищення застрахованого майна.
 Під задимленням розуміється наповнення, насичення, покриття димом, з осіданням сажі і
кіптяви на застрахованому майні.
 Під сажею розуміється порошкова маса, утворена внаслідок неповного згоряння.

 Під корозійним газом розуміється виділення газу, який завдав шкоди якостям застрахованого
майна, що виникло внаслідок раптового і несподіваного нагрівання полімерних матеріалів.
Ризик Пожежа не включає:
1)
вплив на застраховане майно корисного (робочого) вогню, необхідного для процесу
оброблення, ремонту або для інших цілей;
2)
вплив на електрообладнання та прилади електричного струму, з виникненням полум’я або
без нього, якщо цей вплив не виявився причиною виникнення подальшої пожежі;
3)
будь-яку пожежу, що виникла внаслідок удару блискавки, землетрусу, підземного вогню
або виверження вулкану, якщо ризики удару блискавки, землетрусу, підземного вогню або
виверження вулкану окремо не застраховані за договором страхування;
4)
втрату або пошкодження застрахованого майна, що відбулися через самовільну
ферментацію або нагрівання;
5)
підпал.
Збитки, завдані внаслідок пошкодження або знищення застрахованого майна в результаті
здійснення необхідних та доцільних заходів з гасіння пожежі чи запобігання поширенню
пожежі, в тому числі збитки, завдані засобами пожежогасіння, незалежно від місця виникнення
пожежі, також підлягають відшкодуванню у разі настання страхового випадку за ризиком
«Пожежа», за умови, що відшкодування цих збитків передбачено умовами Договору
страхування.
5.1.1.2. Удар блискавки - миттєва пряма передача грозового (атмосферного) розряду
застрахованому майну таким чином, що місце удару блискавки є помітним на зовнішньому боці
майна зі слідами теплового та (або) механічного впливу;
Не є страховим випадком та не підлягає відшкодуванню Страховиком збиток, що завданий
електричним та електронним приладам, будь-якому іншому обладнанню непрямою дією
блискавки, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Під непрямою дією блискавки, якщо інше не передбачено Договором страхування, слід розуміти
опосередковану дію атмосферної електрики на застраховане електричне та електронне
обладнання, машини та пристрої, що вийшли з ладу, поплавилися під впливом сили індукції
електроенергії, що викликана атмосферним розрядом, факт якого підтверджено найближчими
до території страхування органами метеорології.
5.1.1.3. Вибух. Під вибухом розуміється швидкоплинний процес виділення енергії за короткий
проміжок часу, пов’язаний зі швидким фізико-хімічним зміненням стану речовини, внаслідок
чого виникає ударна хвиля або імпульс тиску, здатні поширюватися та заподіювати руйнування.
Вибух резервуару (котла, трубопроводу тощо) має місце тільки у випадку, коли його стінка
зруйнована таким чином, що відбувається раптове вирівнювання різниці тиску всередині
резервуару та поза ним. Якщо вибух всередині резервуару відбувся внаслідок хімічної реакції,
то збиток також має бути відшкодований і у випадку відсутності порушення цілісності його
стінок.
За ризиком «Вибух» підлягають відшкодуванню збитки, пов’язані з пошкодженням або
знищенням застрахованого майна, якщо це передбачено Договором страхування, внаслідок:
- вибуху газу, що використовується в побутових та (або) промислових цілях;
- вибуху резервуарів (парових котлів, газосховищ, газопроводів, апаратів та інших приладів, які
працюють на стисненому повітрі або газі), за виключенням випадків, коли стінки цього
резервуара виявляються не розірвані настільки, що вирівнюється тиск в резервуарі та поза ним.
Якщо вибух усередині резервуару відбувся внаслідок хімічної реакції, то відшкодуванню
підлягає збиток і у випадку відсутності порушення цілісності його стінок;
- вибуху офісної та побутової техніки;
- фізичного вибуху -раптового розриву працюючої під тиском машини (казана, посудини, що
працює під тиском тощо) у результаті впливу внутрішнього тиску пари, газу або рідини
(робочого тіла), що призвело до фізичного руйнування якої-небудь частини машини та (або)
викиду робочого тіла машини
- хімічного вибуху - стрімко протікаючого процесу утворення великої кількості газів в
обмеженому об’ємі, що призводить до дроблення та відкидання навколишнього середовища
внаслідок прагнення газів до розширення
Умовами договору страхування може бути передбачено, що ризик „вибух” покриває тільки

збитки, завдані внаслідок пошкодження або знищення застрахованого майна у результаті
безпосереднього впливу вибуху газу, що використовується в побутових цілях.
5.1.1.4. Падіння літаючих пілотованих об’єктів, означає падіння або наїзд на застраховане
майно літаючого пілотованого об’єкта, його частин, вантажу та багажу, що ним перевозиться.
За цим ризиком підлягають відшкодуванню збитки, завдані застрахованому майну, внаслідок
падіння або зіткнення пілотованого об’єкта (його частин, вантажу) із застрахованим майном та
від вибуху або пожежі, що виникли внаслідок такого падіння або зіткнення та розливу палива,
що знаходилося в баках цього літального апарата.
У кожному випадку здійснення страхування майна, конкретний перелік вогневих ризиків
застрахованих за Договором страхування, зазначається у Договорі страхування.
5.1.2. Небезпечні стихійні явища:
5.1.2.1. Небезпечні метеорологічні явища природні процеси і явища, що виникають в атмосфері
під дією різних природних чинників або їх поєднань, що чинять або можуть вчинити вражаючий
вплив на людей, сільськогосподарських тварин і рослини, об’єкти економіки й навколишнє
природне середовище.
5.1.2.1.1. Вітер.
Якщо інше не передбачено Договором страхування:
 сильний вітер - рух повітря зі швидкістю, вимірюваною на висоті 2 м від поверхні землі,
понад 14 м/с, але не більше 32 м/с (меньш ніж 12 балів за шкалою Бофорта).
 вихор - маса повітря, охоплена обертальним рухом навколо якоїсь осі, котра може бути
горизонтальною або вертикальною;
 Ураган - вітер руйнівної сили й значної тривалості, швидкість якого, вимірювана на висоті
2 м від поверхні землі, перевищує 32 м/с (більш ніж 12 балів за шкалою Бофорта).
 Смерч - сильний маломасштабний атмосферний вихор діаметром до 1 000 м, у якому повітря
обертається зі швидкістю до 100 м/с та який має велику руйнівну силу
 Пильна буря - перенесення великих кількостей пилу або піску сильним вітром, що
супроводжується погіршенням видимості, видуванням верхнього шару ґрунту разом з насіннями
й молодими рослинами, засипанням посівів і транспортних магістралей
Збитки, завдані переліченими явищами, що тривають безперервно або з перервами протягом 72
(сімдесяти двох) годин, розглядаються як один страховий випадок, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування.
5.1.2.1.2. Опади
 Град - випадання твердих частинок щільного льоду із купчасто- дощових хмар.
 Зливові дощі (злива) - випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю 30 мм та
більше, за період часу менше однієї години, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування.
 Сильний дощ - 50 мм і більше опадів (дощу) за 12 та менше годин (у сейсмонебезпечних
гірських районах не менше 30 мм протягом не більше 12 годин).
Збитки, завдані градом, сильним дощем або зливою, що триває безперервно або з перервами
протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин, розглядаються як один страховий випадок, якщо інше
не передбачено умовами Договору страхування
 Гроза - атмосферне явище, пов’язане з розвитком потужних купчасто- дощових хмар, що
супроводжується багаторазовими електричними розрядами між хмарами й земною поверхнею,
звуковими явищами, сильними опадами, нерідко із градом;
 Ожеледь - шар щільного льоду, що утворюється на деревах предметах та на поверхні землі,
після замерзання крапель переохолодженого дощу, туману;
 Тиск снігового шару - вплив ваги снігу (льоду), накопиченого на застрахованому майні, з
природних причин (суто внаслідок випадання снігу (дощу) у вигляді опадів).
 Заморозок зниження температури повітря на поверхні ґрунту до нуля градусів за Цельсієм й
нижче при плюсовій середній добовій температурі
 Сильний снігопад - тривале інтенсивне випадання снігу, що призводить до формування
сніжного покриву більше 20 мм за період менше 12 год
 Сильна заметіль- перенесення снігу над поверхнею землі сильним вітром, можливо разом з
випаданням снігу, що призводить до погіршення видимості й замету транспортних магістралей.
 Туман- скупчення продуктів конденсації у вигляді крапель або кристалів, завислих у повітрі

безпосередньо над поверхнею землі, що робить повітря непрозорим та супроводжується значним
погіршенням видимості.
Щодо ризику «Опади», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, завданий
внаслідок проникнення у будівлю, приміщення чи споруду граду, дощу, бруду або снігу через
незачинені вікна, двері, міжпанельні шви та інші технічні отвори або прорізи (в тому числі,
якщо вони виникли у результаті технічних недоліків будівель чи споруд або через їх неналежну
ізоляцію, якщо інше прямо не передбачено Договором страхування), крім випадків, виникнення
таких отворів або прорізів внаслідок подій, на випадок настання яких укладений Договір
страхування.
Якщо Договором страхування не передбачено інше, не відшкодовуються збитки, завдані,
внаслідок:
– дії шару снігу (льоду), що був сформований людиною;
– танення снігу (льоду) чи його падіння з інших будівель чи елементів будівель, транспортних
засобів;
5.1.2.2. Небезпечні гідрологічні явища або процеси події гідрологічного походження або
результати гідрологічних процесів, що виникають під дією різних природних або
гідродинамічних чинників або їхніх поєднань та спричиняють ураження людей,
сільськогосподарських тварин і рослин, об’єктів економіки та навколишнього природного
середовища.
5.1.2.2.1.
Повінь - затоплення території водою, яке є стихійним лихом (може відбуватися
при підйомі рівня води під час паводка або водопілля (повіддя), при заторі, зажорі, внаслідок
нагону в гирло річки, а також під час прориву гідротехнічних споруд).
5.1.2.2.2.
Водопілля (повіддя) - фаза водного режиму ріки, що щорічно повторюється в даних
кліматичних умовах у той самий сезон, характеризується найбільшої водністю, високим та
тривалим підйомом рівня води, та викликана сніготаненням або спільним таненням снігу й
льодовиків.
5.1.2.2.3.
Паводок - затоплення водою місця дії Договору страхування внаслідок підйому
рівня води наземних (природних або штучних) водойм, прориву гребель, огороджувальних дамб,
цунамі, а також у результаті рясних та (або) тривалих атмосферних опадів та (або) відлиг
5.1.2.2.4.
Підтоплення ґрунтовими водами - підйом рівня ґрунтових вод, обумовлений
насиченням раніше безводних ґрунтів при фільтрації води через дно та береги каналів, рік;
замуленням русла річки; втратами води з водопровідної та каналізаційної мереж та ін.
5.1.2.2.5.
Затоплення - покриття території водою в період водопілля (повіддя) або паводків.
Затопленням визнається також покриття території водою внаслідок: заторів, зажорів, цунамі,
селі, лавини, сильного дощу, зливи, сильного снігопаду.
5.1.2.2.6.
Затори (льоду)- природні утворення, що представляють собою скупчення крупноі дрібнобитих крижин у руслі річки в період льодоходу, стримуючи водний переріз ріки,
викликають підйом рівня води в місці цього скупчення і на деякій ділянці вище нього/
5.1.2.2.7.
Зажори- закупорювання русла річки внутрішньоводним льодом
5.1.2.2.8.
Цунамі - довгі гігантські хвилі катастрофічного характеру, що виникають при
локальній зміні рівня води у результаті тектонічних зрушень на дні моря або океану.
5.1.2.2.9.
Сель - бурхливий грязьовий або грязьово-камінний потік, що складається із суміші
води й уламків гірських порід, що раптово виникає в басейнах гірських рік.
5.1.2.2.10.
Лавина - сніжний обвал, що виникає й рухається крутими гірськими схилами
Якщо інше не передбачено Договором страхування, за ризиками, зазначеними у пункті 5.1.2.2.,
крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 6 Правил
страхування, не відшкодовуються збитки, завдані, внаслідок:
 затоплення, викликаного недостатньою пропускною здатністю каналізаційних (внутрішніх
і зовнішніх) систем, якщо зобов’язання щодо забезпечення цієї пропускної здатності несе
Страхувальник (Вигодонабувач);
 паводку (затоплення, водопілля, повені), якщо вони характерні для місцевості, де
знаходиться застраховане майно. Вважається, що вихід води з берегів можна було
передбачати, якщо така подія відбувалася в середньому частіше, ніж один раз за десять років

за останні тридцять років (станом на дату початку дії Договору страхування), якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування;
 підтоплення ґрунтовими водами та затоплення в результаті підвищення рівня підземних
вод, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
5.1.2.3.
Небезпечні геологічні явища події геологічного походження або результати
діяльності геологічних процесів, що виникають у земній корі під дією різних чинників або їх
поєднань, що спричиняють або можуть спричинити ураження людей, сільськогосподарських
тварин і рослин, об’єктів економіки та навколишнього природного середовища:
5.1.2.3.1.
Зсув ґрунту - сповзання мас гірських порід на крутих і обривистих схилах гір,
річкових долин і морського узбережжя, що відбуваються головним чином за рахунок ослаблення
зв’язності гірських порід під впливом процесів вивітрювання, діяльності поверхневих та
підземних вод.
5.1.2.3.2.
Землетрус - пружинні коливання в земній корі чи верхній частині мантії, що
спричиняють коливання земної поверхні, деформацію в земній корі, сила якого перевищує 5
балів за міжнародною сейсмічною шкалою MSK-64, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
5.1.2.3.3.
Обвал - . відрив і падіння великих мас гірських порід на крутих і обривистих
схилах гір, річкових долин та морського узбережжя, що відбуваються головним чином за
рахунок ослаблення зв’язності гірських порід під впливом процесів вивітрювання, діяльності
поверхневих та підземних вод
5.1.2.3.4.
Осідання ґрунту - осідання ґрунтового покрову з ізостатичних або тектонічних
причин, або в результаті ущільнення ґрунту, крім випадків викликаних:
- промерзанням та відтаванням ґрунту;
- динамічними впливами на ґрунт (вібраціями);
- пересиханням ґрунту або дренуванням (осушенням) ґрунту;
5.1.2.3.5.
Виверження вулкана - період активної діяльності вулкана, коли він викидає на
земну поверхню розпечені або гарячі тверді, рідкі й газоподібні вулканічні продукти та виливає
лаву, будь-яка форма прояву вулканічної діяльності, а саме: напливу лави, гарячих газів,
вулканічного землетрусу, викиду хмари розпеченої золи, уламків гірських порід, осаду у вигляді
попелу, пемзи тощо.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, за ризиками, зазначеними у пункті 5.1.2.3.,
крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 6 Правил
страхування, не відшкодовуються збитки, завдані, внаслідок:
 зсуву, обвалу чи осідання гірських порід, ґрунту, що сталися в результаті проведення
земляних, будівельних, підривних робіт чи будь-якої іншої діяльності людини, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування;
 дії ґрунтових вод, якщо інше не передбачено умовами Договорустрахування;
 прибережною або річковою ерозією ґрунтів;
 нормального осідання нових будівель (споруд).
За Правилами страхування не підлягає страхуванню на випадок зсуву, осідання ґрунту майно,
яке знаходиться в зоні, якій загрожують зсув, осідання ґрунту, а також у зоні, яка офіційно
визнана (або має статус) компетентними державними органами зоною можливого стихійного
лиха.
5.1.2.4.
Інші стихійні явища, передбачені Договором страхування;
У кожному випадку здійснення страхування майна конкретний перелік стихійних явищ,
застрахованих за Договором страхування, зазначається у Договорі страхування.
5.1.3. За Договором страхування, укладеним на умовах цих Правил страхування
відшкодовуються збитки завдані внаслідок:
5.1.3.1.
Настання однієї або кількох, окремо обраних Страхувальником із перелічених у
пунктах 5.1.1 – 5.1.2 Правил страхування подій, які належним чином зазначені в Договорі
страхування (при страхуванні на умовах «З відповідальністю за окремі ризики»); або
5.2. Якщо це окремо передбачено Договором страхування, настання події, передбаченої
пунктом 5.1.1 – 5.1.2 Правил страхування (при страхуванні на умовах «З відповідальністю за
усі ризики»).
5.3. Страховим випадком є пошкодження, знищення та (або) втрата застрахованого майна

внаслідок настання зазначеної у Договорі страхування події (страхового ризику), що фактично
сталася в період дії Договору страхування та не підпадає під виключення зі страхових випадків і
обмеження страхування, передбачені Договором страхування, внаслідок чого виникає обов’язок
Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику та (або)
Вигодонабувачу.
5.2.1. Пошкодження, знищення та (або) втрата застрахованого майна вважається страховим
випадком, якщо є прямий, безпосередній зв’язок між настанням події (страхового ризику),
зазначеного у Договорі страхування, і пошкодженням, знищенням та (або) втратою
застрахованого майна.
5.3.
Страховик (в межах передбаченим Договором страхування) відшкодовує Страхувальнику
(Вигодонабувачу) витрати щодо запобігання або зменшення розміру збитків, завданих
настанням страхового випадку, та ліквідації наслідків страхового випадку якщо це передбачено
Договором страхування.
Витратами щодо запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового
випадку є:
5.3.1. Необхідні, доцільні, здійснені в розумних межах витрати, щодо запобігання або
зменшення розміру збитків, для рятування застрахованого майна;
5.3.2. Витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків страхового випадку, а саме: розчищенням та
прибиранням зазначеного в Договорі страхування місця дії Договору страхування від уламків
(залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку, знесенням будівель і
споруд, видаленням забруднювальних речовин і транспортуванням сміття до найближчого місця
зберігання тощо;
5.3.3. Витрати на переміщення та захист застрахованого майна, що не було пошкоджене в
результаті настання страхового випадку;
5.3.4. Витрати на оплату вартості послуг експертів, необхідних при відновленні застрахованого
майна;
5.3.5. Витрати на транспортування пошкодженого майна до найближчого місця ремонту;
5.3.6. Інші передбачені Договором страхування витрати щодо запобігання або зменшення
розміру збитків, завданих настанням страхового випадку.
5.3.7.
За згодою Сторін у Договорі страхування встановлюється максимальний розмір
витрат Страхувальника (Вигодонабувача) щодо запобігання або зменшення розміру збитків,
завданих настанням страхового випадку, які відшкодовуються Страховиком за Договором
страхування.
6

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

6.1. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, Страховик не виплачує
страхове відшкодування у разі пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна
внаслідок:
6.1.1.
Застосування Страхувальником (членами його родини, його працівниками або
представниками) або з його відома вибухових речовин (динаміту, тротилу тощо) й інших
хімічних сполук або суміші речовин, здатних до швидкої екзотермічної реакції тощо;
6.1.2.
Знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті дефектів, що існували на
момент укладення Договору страхування та про які було відомо або повинно було бути відомо
Страхувальнику;
6.1.3.
Неминучих у процесі роботи або таких, що виникають з нього, випадків самозаймання;
6.1.4.
Корозії, шумування, гниття, експлуатаційного чи природного зносу, окислювання або
інших природних властивостей окремих предметів і матеріалів або пошкодження застрахованого
майна гризунами, комахами, цвіллю, грибком, іншими мікроорганізмами, тваринами або
рослинами;
6.1.5.
Поступової амортизації, внутрішнього недоліку, неявного дефекту, забруднення або
зараження, вологості й сухості атмосфери, змінення температури, смогу, стиснення,
випарування, втрати ваги, змінення кольору, структури або запаху, втрати майном притаманних

йому якостей, за винятком тих випадків, коли такі втрати або пошкодження були безпосередньо
викликані настанням страхового випадку;
6.1.6.
Обвалу, руйнування, пошкодження застрахованих будівель або споруд (будівель або
споруд, у яких знаходиться застраховане майно), якщо це не викликано настанням страхового
випадку, а саме: внаслідок їхньої старості, зношення, часткового руйнування або пошкодження
внаслідок неможливості Страхувальника підтримувати застраховане майно (будівлі або споруди,
у яких знаходиться застраховане майно) в належному стані, у тому числі через тривале
нагромадження маси снігу або льоду на даху (якщо інше не передбачено Договором);
6.1.7.
Замерзання, якщо не було вжито достатніх заходів для підтримання плюсової
температури у будівлі або перекрито надходження води та забезпечено злив з систем
водопостачання, опалення та кондиціювання повітря;
6.1.8.
Помилок у проектуванні, будівництві, монтажі, неякісного виконання робіт або дефектів
(недоліків) матеріалів;
6.1.9.
Втрати, пошкодження або знищення інформації, кодів, програм або програмного
забезпечення, втрати доступу до даних, несправності комп’ютерного обладнання, програмного
забезпечення або вбудованих мікросхем;
6.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не визнається страховим випадком та
не підлягає відшкодуванню збиток, завданий майновим інтересам Страхувальника внаслідок:
6.2.1.
Застосування атомної зброї, впливу ядерного вибуху, проникаючої радіації,
радіоактивного зараження будь-яким ядерним паливом або відходами в результаті згоряння
ядерного палива (у цьому виключенні мається на увазі процес ядерного розпаду, що
самопідтримується);
6.2.2.
Війни з зовнішнім ворогом або громадянської війни, воєнних дій будь-якого характеру
(незалежно від того чи був оголошений стан війни), у тому числі, інтервенції, нападів
зовнішнього ворога, збройних конфліктів, збройного повстання, захоплення державної влади
військовими або будь-якими іншими особами, узурпації влади, введення воєнного стану та/або
пов’язаних із цим грабежів і мародерства;
6.2.3.
Впливу іонізуючого випромінювання, ядерного інциденту або радіоактивного
зараження, пов'язаних із будь-яким застосуванням атомної енергії і використанням матеріалів,
що розщеплюються
6.2.4.
Масового безладдя; бунту, заколоту, страйку, локауту, революції, терористичних актів,
антитерористичних операцій;
6.2.5.
Прямих та (або) опосередкованих наслідків терористичних актів та антитерористичних
операцій, включаючи знищення або пошкодження застрахованого майна від пожежі або вибуху,
прямо або опосередковано пов’язаних з терористичними актами або антитерористичними
операціями, що проводяться;
6.2.6.
Конфіскації, націоналізації, реквізиції, знищення або пошкодження майна за наказом
будь-якого уряду (в т. ч. самопроголошеного), органів державної влади або місцевого
самоврядування, військової влади або внаслідок дії будь-якого закону; будь-яких військових
маневрів, навчань або інших військових заходів та (або) їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та
(або) інших знарядь війни, вибухових речовин;
6.2.7.
Пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна, що сталася поза зазначеним
місцем дії Договору страхування;
6.2.8.
Необережності Страхувальника (Вигодонабувача, Власника), їхніх працівників,
представників, членів їхніх сімей або осіб, які діяли за їхнім дорученням (у тому числі з метою
збільшення розміру страхового відшкодування). Під необережністю розуміється, що особа:
6.2.8.1 передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності),
але легковажно розраховувала на те, що вони не настануть;
6.2.7.1. не передбачала можливості настання небезпечних наслідків своїх дій
(або
бездіяльності), хоча повинна була та мала таку можливість.
Факт необережності встановлюється на підставі обвинувального вироку суду, висновку
компетентних органів або за згодою Сторін Договору страхування;
6.2.9.
Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок капітальних ремонтних,
будівельних, монтажних робіт, випробувань, технічного обслуговування у місцезнаходженні
застрахованого майна, або під час проведення цих робіт на самому застрахованому майні або

проведення таких робіт без спеціальних дозволів відповідних служб (органів), якщо інше
письмово не погоджено зі Страховиком та не передбачено Договором страхування;
6.2.10.
Здійсненням ремонтних та (або) відновлювальних робіт у місці дії Договору
страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування;
6.2.11.
Знищення або пошкодження застрахованого майна, що прямо або опосередковано
викликані, настали в процесі або стали наслідком електронного та (або) комп’ютерного злочину,
потрапляння будь-якого вірусу або схожої проблеми в програмне забезпечення або електронну
базу даних;
6.2.12.
Пошкодження або знищення застрахованого майна в результаті тривалого впливу
атмосферних умов, якщо такі умови не підпадають під визначення стихійних явищ, які, зазначені
в Договорі страхування;
6.2.13.
Виходу з ладу систем охолодження або нагрівання повітря або переривання в постачанні
газом, водою або електроенергією, якщо зазначені системи не вийшли з ладу в результаті
настання страхового випадку;
6.3. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, неустойки, штрафи, пені та інші
стягнення, упущена вигода, платежі з відшкодування збитків третім особам будь-якого виду, в
тому числі у випадку забруднення й зараження навколишнього середовища та інші непрямі
збитки, прямо не передбачені Договором страхування.
6.4. Не підлягає відшкодуванню збиток, за який несе відповідальність постачальник або
виробник застрахованого майна відповідно до контракту або згідно з чинним законодавством
України, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.5. При укладенні Договору страхування можуть передбачатися додатково інші особливі
виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному
законодавству України та Правилам страхування, і які зазначені у Договорі страхування.
6.6. Окремі виключення із числа перерахованих у пунктах 6.1 – 6.4 Правил страхування можуть
не застосовуватися при укладенні Договору страхування.
7

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою сторін та вказується у Договорі
страхування.
7.2. Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної в Договорі страхування, як день
початку дії Договору страхування, але не раніше 00 годин дня, наступного за днем надходження
страхового платежу на поточний рахунок Страховика (його уповноваженого представника),
якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.3. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в Договорі
страхування як дата закінчення дії Договору страхування.
7.4. Місце дії Договору страхування визначається при укладанні Договору страхування та
вказується в ньому за виключенням територій військових або збройних конфліктів, території, де
введений надзвичайний стан, тимчасово окупованої території, якщо інше не передбачене
Договором страхування.
8

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику заяву за формою,
встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір
страхування. Письмова заява повинна бути заповнена повністю, не припускаючи подвійного
тлумачення, і включати у собі усі необхідні для Страховика відомості про предмет Договору
страхування та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
8.2. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність зазначених ним у заяві
даних. Запитання Страховика, включені до заяви про страхування, разом із відповідями
Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення Договору
страхування та оцінки ступеня страхового ризику. У разі надання неправдивої інформації або
ненадання (приховування) інформації, яка має істотне значення для оцінки ступеня страхового

ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати при настанні страхового
випадку.
8.3. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір страхування.
В разі ж, якщо Договір страхування буде укладено, дана заява є його невід’ємною частиною
8.4. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій формі
(в тому числі у формі, яка відповідно до чинного законодавства України за правовими
наслідками прирівнюється до Договору, укладеного у письмовій формі). Факт укладення
Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є
формою Договору страхування.
8.5. У разі укладання Договору страхування в електронній формі Сторони дотримуються
положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», а також інших
законодавчих або нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері
електронної комерції під час вчинення електронних правочинів. При укладанні Договору
страхування в електронній формі Сторони, якщо не домовляться про інше або якщо інший
порядок не буде встановлено законодавством, керуються такими умовами:
8.5.1. Договір страхування складається з пропозиції Страховика укласти Договір (Оферти) та
прийняття цієї пропозиції Страхувальником (Акцепту).
8.5.2. Текст Оферти підписується Страховиком в одному чи кількох примірниках. У разі
підписання лише одного примірника його оригінал зберігається у Страховика. Текст Оферти
також розміщується Страховиком у мережі «Internet» та є доступним для вільного ознайомлення
з його змістом. Оферта може включати умови, що містяться в іншому електронному документі,
шляхом скерування (відсилання) до нього.
8.5.3. Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного
повідомлення Страхувальнику, її розміщення в мережі «Internet» або інших інформаційнотелекомунікаційних системах.
8.5.4. Страхувальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного правочину –
акцептування (прийняття) умов Оферти в електронній формі одним із вказаних нижче в цьому
пункті способів, який вказано в Оферті Страховика:
- шляхом надсилання електронного повідомлення Страховику, підписаного в порядку,
передбаченому п.8.5.9 Правил;
- шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Оферти в електронній
формі, що підписується в порядку, передбаченому п.8.5.9 Правил;
- шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям Оферти укласти Договір страхування
в електронній формі, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній системі
Страховика, в якій розміщено таку Оферту, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею.
8.5.5. Моментом підписання Акцепту є використання:
- електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону
України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу електронного
цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину;
- електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним Законом України
«Про електронну комерцію»;
- аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою
засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за
письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів
власноручних підписів;
- іншим чином, що може бути передбачений законодавством України на дату підписання
Акцепту.
8.5.6. Для укладення Договору страхування Страхувальник заходить на відповідну WEB
сторінку в мережі «Internet» чи іншу інформаційно-комунікаційну систему, як вказано
Страховиком, знайомиться з пропозицією (Офертою), обирає бажані умови страхування,
зазначає інформацію про себе, свій номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, а
також іншу інформацію, необхідну для укладання Договору страхування. Перед укладанням
Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково ознайомитися з умовами Оферти,
Правилами, інформацією про фінансову послугу, які розміщені на WEB сторінці Страховика в
мережі «Internet», та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних.
8.5.7. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою Страхувальника Страховику про його намір

укласти Договір страхування.
8.5.8. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних
складається Акцепт. Акцепт складається в електронній формі за зразком, встановленим
Страховиком.
8.5.9. Для підписання Акцепту одноразовим ідентифікатором Страхувальнику надсилається
такий одноразовий ідентифікатор на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону
чи електронну адресу. Перед підписанням Акцепту Страхувальник зобов’язаний перевірити
введені ним дані, обрані умови страхування та підтвердити їх достовірність. Для підписання
Акцепту електронним підписом одноразовим ідентифікатором Страхувальник вводить
отриманий одноразовий ідентифікатор у спеціально передбаченому місці на WEB сторінці в
мережі «Internet» та підтверджує його введення; в результаті цього електронний підпис
Страхувальника додається до Акцепту.
8.5.10. Після підписання Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж
одним із запропонованих Страховиком способів.
8.5.11. Після оплати страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування, на
вказану Страхувальником адресу електронної пошти надсилається підписаний Страхувальником
Акцепт та копія Оферти в електронній формі, які підтверджують укладання Договору.
8.5.12. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору страхування,
електронний підпис Страхувальника, дату укладання, строк дії Договору страхування та інші
індивідуальні умови Договору страхування Страхувальника. Акцепт, підписаний
Страхувальником, є невід’ємною частиною Договору страхування.
8.5.13. Зміна умов Договору страхування, укладеного в електронній формі з використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється відповідно до умов розділу 15 «Умови
припинення Договору страхування. Умови внесення змін в Договір страхування» Правил.
8.5.14. Після оплати Страхувальником страхового платежу Договір страхування вважається
укладеним.
8.5.15. При виконанні умов Договору страхування допускається підписання документів,
необхідних для такого виконання, в електронній формі.
8.6. Страховик має право відмовитися від укладення Договору страхування без пояснення
причин Страхувальнику.
8.7. При укладенні Договору страхування, на вимогу Страховика, Страхувальник повинен
надати:
8.7.1. Можливість оглянути майно, щодо якого укладається Договір страхування, та провести
його експертизу для оцінки ступеня страхового ризику;
8.7.2. Документи, необхідні для визначення вартості майна, що заявляється на страхування;
8.7.3. Документи, що підтверджують наявність майнових інтересів щодо предмету Договору
страхування у Страхувальника;
8.7.4. Документ, що дозволяє ідентифікувати особу Страхувальника та (або) діючого від його
імені представника;
8.7.5. Довіреність або інший документ, який посвідчує наявність та обсяг повноважень
представника Страхувальника;
8.7.6. Всю інформацію про відомі Страхувальнику виробничі ризики, такі, як небезпечні
властивості використовуваних та отримуваних речовин та матеріалів, небезпечні виробничі
процеси та операції, небезпечне обладнання та інші аналогічні відомості;

8.7.7. На письмову вимогу Страховика, а також на виконання вимог чинного законодавства
України у сфері регулювання протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом, при укладенні Договору страхування, сплаті страхового платежу або при здійсненні
виплати страхового відшкодування та в інших випадках, передбачених чинним законодавством
України, Страхувальник повинен надати Страховику для ознайомлення та копіювання
документи, що дозволяють ідентифікувати Страхувальника
8.8.
Інші необхідні в конкретному випадку документи для укладення Договору страхування та
оцінки ступеня страхового ризику, перелік яких встановлюється при укладенні Договору
страхування.

9.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

9.1.
Сторони зобов`язані:
9.1.1. Дотримуватись умов Договору страхування та цих Правил;
9.1.2. В період укладання та дії Договору страхування будувати взаємовідносини на принципі
найвищої порядності;
9.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію один про одного, що стала їм відома під
час виконання Договору страхування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
9.2.
Страхувальник має право:
9.2.1. Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов укладеного між ними
Договору страхування;
9.2.2. Звертатися до Страховика при настанні страхового випадку за інструкціями щодо
порядку отримання необхідної допомоги;
9.2.3. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на умовах цих
Правил та Договору страхування;
9.2.4. На зміну умов Договору та на дострокове припинення дії Договору на умовах,
передбачених цими Правилами та Договором страхування;
9.2.5. У випадку втрати Договору у період його дії звернутися до Страховика з письмовою
заявою на видачу його дубліката.
9.2.6. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову
Страховика у виплаті страхового відшкодування або суму виплаченого страхового
відшкодування.
9.2.7. При укладенні Договору страхування призначити фізичну або юридичну особу для
одержання страхової виплати (Вигодонабувача), а також замінювати її до настання страхового
випадку, якщо інше не встановлено Договором страхування
9.3.
Страхувальник зобов’язаний:
9.3.1. Ознайомитись з цими Правилами та умовами Договору страхування;
9.3.2. Виконувати умови Договору страхування в період його дії;
9.3.3. При укладенні Договору страхування надати Страховику всю необхідну достовірну
інформацію, що має істотне значення для оцінки страхового ризику;
9.3.4. Повідомляти Страховика про всі інші діючі Договори, щодо предмету Договору
страхування;
9.3.5. Вчасно сплатити страховий платіж в розмірі та порядку, що обумовлені Договором
страхування;
9.3.6. При зміні ступеню ризику або інших істотних обставин щодо предмету Договору
страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до настання
страхового випадку, протягом 2 (двох) робочих днів письмово сповістити про них Страховика;
9.3.7. Надати застраховане майно для огляду, проведення розслідування або незалежної
експертизи Страховику під час укладання Договору страхування, після настання страхового
випадку, під час або після закінчення відновлювального ремонту, та в інших випадках протягом
дії Договору страхування.
9.3.8. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим випадком в
строк та у формі передбаченій умовами Договору страхування;
9.3.9. Погоджувати зі Страховиком всі дії, пов'язані з виконанням умов Договору страхування;
9.3.10. У випадку повного чи часткового відшкодування збитків особами, винним в їхньому
спричиненні, або зменшення збитків будь-яким іншим способом негайно (але не пізніше 5
(п’яти) робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні) письмово повідомити про це
Страховика;
9.3.11. Сприяти Страховику в розслідуванні причин та обставин настання випадку, що має
ознаки страхового;
9.3.12. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо недопущення настання страхового
випадку, та на зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
9.4.
Страховик має право:
9.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати додаткові
документи, що мають значення для визначення ступеню ризику, а також перевіряти виконання

Страхувальником вимог i умов Договору страхування та цих Правил;
9.4.2. У випадку підвищення ступеня ризику щодо предмету Договору страхування, вимагати
від Страхувальника внести зміни в цей Договір, включаючи сплату додаткового страхового
платежу або припинити дію цього Договору після його відмови, на умовах, передбачених
Договором страхування та цими Правилами;
9.4.3. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, вимагати від
Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту, причин та обставин настання
страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є
комерційною таємницею;
9.4.4. Робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та
інформації, що підтверджують факт, причину та обставини настання страхового випадку та
розмір завданих збитків;
9.4.5. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках,
передбачених Договором страхування та цими Правилами;
9.4.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку якщо:
9.4.6.1. У Страховика є мотивовані сумніви в достовірності наданих документів, що
підтверджують страховий випадок та розмір збитків – до з’ясування достовірності таких
документів, але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дати їх отримання, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
9.4.6.2. Розпочато кримінальне провадження, що має безпосереднє відношення до страхового
випадку – до ухвалення остаточного рішення по даному кримінальному провадженню,
ухвалення вироку судом, зупинення, закриття кримінального провадження, але на строк не
більше 6 (шести) місяців, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.4.7. Ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору та дострокове припинення дії
Договору страхування в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами та умовами
конкретного Договору страхування;
9.4.8. Виступати від імені Страхувальника за його дорученням у судових органах;
9.4.9. Пред'явити позов відповідно до чинного законодавства до особи, яка винна у настанні
страхового випадку у разі, якщо Страховик здійснив страхову виплату;
9.4.10. Протягом трьох років від дня виплати страхового відшкодування вимагати його
повернення, якщо на це будуть причини, передбачені чинним законодавством України або цими
Правилами та Договором страхування.
9.5.
Страховик зобов’язаний:
9.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та цими Правилами;
9.5.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування Страхувальнику;
9.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у розмірі
та строки передбачені цими Правилами та Договором страхування. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами конкретного
Договору страхування.
9.5.4. В разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування письмово
повідомити про це Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови, не пізніше
10 днів з дня прийняття такого рішення, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.5.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) при настанні
страхового випадку, щодо запобігання або зменшення шкоди, якщо це передбачено умовами
Договору страхування.
9.5.6. Умовами конкретного Договору страхування також можуть бути передбачені інші права та
обов’язки Страхувальника та Страховика.

10.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1. Якщо інше не обумовлено Договором страхування, при настанні випадку, що може бути
визнаний страховим, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний:
10.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків,
збереження застрахованого майна та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового
збитку, з’ясування характеру та обставин настання події, що стала причиною збитків, а також
забезпечення можливості пред’явлення Страховиком права вимоги до винних осіб;
10.1.2. Негайно,але не пізніше 24 годин з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про
подію, яку відповідно до Договору страхування може бути визнано страховим випадком, якщо
інший строк не передбачений Договором страхування, повідомити відповідні компетентні
державні органи або установи, звернення до яких передбачене чинним законодавством України і
викликати на місце події їхніх представників, дочекатися їх і отримати від них документи, які
підтверджують факт, причини настання, час і обставини події, якщо інше не передбачено
Договором страхування;
10.1.3. Негайно,але не пізніше 24 годин з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про
подію, яку відповідно до Договору страхування може бути визнано страховим випадком, якщо
інший строк не передбачений Договором страхування, повідомити Страховика за телефоном, або
іншим чином, передбаченим Договором страхування;
10.1.4. До прибуття представників компетентних державних органів та установ не змінювати
картину місця події, за винятком лише дій з рятування людей, майна або запобігання
надзвичайним ситуаціям;
10.1.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання події, що має ознаки страхового випадку,
письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку за формою, встановленою
Страховиком, із зазначенням всіх обставин такої події, характеру та ймовірного розміру збитку,
якщо інший строк та форма повідомлення не передбачена умовами Договору страхування.
10.1.6. Зберігати протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня письмового повідомлення Страховика
про подію, яку може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування, до прибуття представника Страховика пошкоджене застраховане майно,
його залишки, місце події, оточуючі предмети у вигляді, у якому вони залишилися після
настання події, якщо Страхувальник не вживає інших заходів для запобігання подальшому
збитку, або за приписом компетентних державних органів, що проводять розслідування на місці
події, або за згодою Страховика, і надалі погоджувати всі свої дії зі Страховиком;
10.1.7. Виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання події, що може бути
визнана страховим випадком;
10.1.8. До проведення відновлювальних робіт забезпечити представнику Страховика можливість
безперешкодного огляду пошкодженого (знищеного) майна для з’ясування причин та обставин
настання події, що може бути визнана страховим випадком, розмірів збитку, а також забезпечити
участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин,
обставин і визначення розміру збитку. Представник Страховика разом із Страхувальником або
його представником має право почати огляд місця події і пошкодженого (знищеного) майна, не
очікуючи письмового повідомлення Страхувальника про настання події. Якщо Страхувальник
або його представник відмовляють йому в цій можливості, то Страховик вправі відмовити у
здійсненні виплати страхового відшкодування;
10.1.9. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до події, що може
бути визнана страховим випадком, та документи, передбачені розділом 11Правил страхування та
(або) Договором страхування; вжити заходів для збору і передавання Страховику всіх
необхідних документів для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про
здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування і реалізації
Страховиком права вимоги до особи, винної в настанні страхового випадку;
10.2. Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, яка може бути визнана страховим
випадком, інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття останніми
заходів із запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події
страховим випадком.

10.3. Страхувальник зобов’язаний погодити зі Страховиком вибір підприємства, яке буде
здійснювати ремонт пошкодженого застрахованого майна, якщо розмір збитку буде
розраховуватися на підставі документа (калькуляції) такого підприємства.
10.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Сторін в разі настання
страхового випадку.
11.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання страхового випадку, прийняття
рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування та
визначення розміру завданого збитку, Страхувальник (Вигодонабувач, інша особа, яка
відповідно до чинного законодавства або Договору страхування має право на отримання
страхового відшкодування, далі – одержувач страхового відшкодування) зобов’язаний надати
Страховику: письмове повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку; заяву про
виплату страхового відшкодування від особи, що має право на його отримання; інші документи,
які дають підстави визначити обставини страхового випадку, розмір збитку, а також документи,
необхідні для здійснення страхового відшкодування відповідно до вимог чинного законодавства,
в тому числі:
11.1.1. При настанні будь-якої події, що може бути визнана страховим випадком:
11.1.1.1.
оригінал (завірену належним чином копію) Договору страхування;
11.1.1.2.
паспорт або інший документ, що посвідчує особу та засвідчує місце реєстрації
(проживання);
11.1.1.3.
картку платника податків (Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера);
11.1.1.4.
для Страхувальника – юридичної особи, пакет документів, передбачений чинним
законодавством для ідентифікації та підтвердження повноважень представника юридичної
особи;
11.1.1.5.
відеозаписи з камер спостереження (за наявності);
11.1.1.6.
документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють
ідентифікувати одержувача страхового відшкодування;
11.1.1.7.
документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача)
щодо знищеного, втраченого та (або) пошкодженого майна, а саме: договір купівлі-продажу,
договір оренди, свідоцтво про право власності, інший документ, передбачений Договором
страхування;
11.1.1.8.
перелік знищеного, пошкодженого чи втраченого застрахованого майна із зазначенням
вартості такого майна;
11.1.1.9.
бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане
майно, виписки з книг складського обліку тощо), акти інвентаризації – тільки для юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців, й інші необхідні документи, що підтверджують вартість
застрахованого майна;
11.1.1.10. довідку з компетентного державного органу або органу нагляду про факт та обставини
настання події, що може бути визнана страховим випадком. Залежно від характеру настання
події та її обставин такими документами можуть бути документи відповідної компетентної
установи або організації:

При завданні збитків у результаті пожежі – акт про пожежу, із зазначенням причини та
обставин її виникнення, складений відповідно до вимог чинного законодавства;

При завданні збитків у результаті впливу стихійного явища, а також удару блискавки –
довідка компетентних органів із описом природних подій (на дату настання події в районі події),
що стали причиною пошкодження та (або) знищення застрахованого майна (у випадку бурі,
урагану, шторму у довідці повинні бути зазначені відомості про середню швидкість вітру);

При настанні збитків у результаті вибуху:
а) акти або довідки державних органів, що здійснюють нагляд за умовами експлуатації силових
агрегатів (газопровідних мереж), про причини завдання збитку із зазначенням технічних
дефектів, порушень норм експлуатації й винних осіб, або акт (висновок) незалежної експертизи;
б) довідка управителя (або інших компетентних організацій);

в) акт огляду, складений житлово-експлуатаційним управлінням, про вибух застрахованого
майна та розмір збитків, завданих вибухом;

При завданні збитків у результаті падіння пілотованого літального об’єкта – довідка із
ДСНС або іншого державного компетентного органу із зазначенням причин і розміру збитку;
11.1.1.11. У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку,
брали участь органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні органи:

копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення до органу
державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування;

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади,
уповноваженим розпочати досудове розслідування, заяви або повідомлення Страхувальника про
кримінальне правопорушення;

документ, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати
досудове розслідування, відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ознаками відповідного злочину, передбаченого законом України про
кримінальну відповідальність, із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального
правопорушення (наприклад, повідомлення про початок досудового розслідування тощо);

копію постанови слідчого чи прокурора або ухвали суду про закриття кримінального
провадження чи зупинення досудового розслідування або рішення (вироку) суду ;
11.1.1.12. Документи, що підтверджують розмір прямого матеріального збитку, якого зазнав
Страхувальник (Вигодонабувач) внаслідок пошкодження застрахованого майна та вартість
необхідних витрат на ремонт пошкодженого об’єкта майна (кошторис ремонтних робіт, рахунокфактура, наряд-замовлення, акт приймання-передавання виконаних робіт тощо). Зазначені
документи Страховик приймає за умови, що з ним було погоджено у письмовій формі
спеціалізовану організацію, що буде здійснювати ремонт пошкодженого майна. В іншому разі
Страховик має право самостійно звернутися до іншої спеціалізованої організації з метою
отримання (складання) кошторису ремонтних робіт;
11.1.1.13. Документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо запобігання
або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку, якщо відшкодування
таких витрат передбачене Договором страхування;
11.1.1.14. Інші документи на запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання
страхового випадку, розміру зазнаного збитку, а також майнового інтересу особи, яка є
одержувачем страхового відшкодування.
11.1.2. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються
Страховикові у формі оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих копій за умови
надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.
11.1.3. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в
неповному обсязі та (або) в неналежній формі, або оформлені з порушенням (відсутні номер,
дата, штамп, є виправлення тексту тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється
(відстрочується) до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких
невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальника в письмовій формі протягом
10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких документів, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування.
11.2. З метою встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку, розміру
збитку, Страховик має право передбачити у Договорі страхування необхідність надання
Страхувальником інших документів.
11.3. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку та залежно від категорії та
галузевих особливостей застрахованого майна, характеру виробництва, застрахованих ризиків та
інших чинників, Страховик може змінити (зменшити / збільшити) перелік документів,
передбачений Правилами страхування та (або) Договором страхування. Крім того, при потребі:
 документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася (у разі смерті
Страхувальника/Вигодонабувача – фізичної особи), або документи, що засвідчують
правонаступництво юридичної особи;
 інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, що підлягають відшкодуванню,
та обставини настання страхового випадку;
 у разі необхідності, документи для виконання Страховиком вимог Закону України «Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
14.10.2014 №1702-VII або інші документи, які згідно з чинним законодавством необхідні для
здійснення виплати страхового відшкодування.
11.4. Документи, зазначені у цьому розділі, надаються Страховику у формі оригінальних
примірників; нотаріально завірених копій; копій, за умови надання Страховику можливості
звірення їх з оригінальними примірниками документів.
11.5. Визначення переліку документів, необхідних для підтвердження розміру збитків, на
підставі яких проводиться виплата страхового відшкодування, здійснюється виключно
Страховиком. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування,
надаються Страховику у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови
надання Страховику можливості звірення копій цих документів з оригіналами.
11.6. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, не надані
в повному обсязі та/або в належній формі, або оформлені з порушенням чинних норм (відсутні
номер, дата, штамп, є виправлення тексту, тощо), прийняття рішення про здійснення виплати
страхового відшкодування або відмову у виплаті не здійснюється до усунення (виправлення) цих
недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє
Страхувальника чи одержувача страхового відшкодування в письмовій формі протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з моменту надання таких документів, якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування.
11.7. З метою встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку, розміру
збитку, Страховик має право передбачити у Договорі страхування необхідність надання
Страхувальником інших документів, включаючи фото- та відео документи (в разі їх наявності).
11.8. В разі, якщо вищезазначені документи подаються Страхувальником будь-якою мовою,
відмінною від української, Вартість витрат з перекладу документів на українську мову сплачує
Страхувальник;
11.9.
Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик може скоротити
або розширити перелік документів, які мають суттєве значення для підтвердження настання
страхового випадку та розміру збитку.
ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ(ВИПЛАТ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ)
12.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після повного встановлення обставин, причин і
розмірів збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
12.2. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком, що стався протягом
строку дії Договору страхування, не може перевищувати страхової суми, визначеної у Договорі
страхування.
12.3. Якщо у Договорі страхування передбачені ліміти відповідальності за групою
застрахованого майна, за одним страховим випадком, за групою страхових випадків тощо, то
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування у межах встановлених у Договорі
страхування лімітів відповідальності.
12.4. У разі здійснення виплати страхового відшкодування обсяг зобов’язань Страховика
(максимальний розмір страхового відшкодування, який на момент укладення Договору
страхування дорівнює страховій сумі) зменшується на розмір виплаченого відшкодування, якщо
інше не передбачене Договором страхування. При цьому:
12.4.1. Якщо в період з моменту настання страхового випадку до моменту прийняття
Страховиком рішення про здійснення виплати (або про відмову здійснити виплату) страхового
відшкодування за цим випадком настав інший (наступний) страховий випадок, обсяг зобов’язань
Страховика на момент настання іншого (наступного) страхового випадку:

Вважається зменшеним на розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті за
попереднім страховим випадком, з дня настання такого страхового випадку - у разі прийняття
Страховиком рішення про здійснення виплати страхового відшкодування за попереднім
страховим випадком;

Не змінюється - у разі прийняття Страховиком рішення про відмову здійснити виплату
страхового відшкодування за попереднім страховим випадком;
12.

12.5. Страхувальник має право за додатковий платіж відновити обсяг зобов’язань Страховика
шляхом укладення сторонами додаткового договору (правочину) до Договору страхування, якщо
інше не передбачено Договором страхування. Загальний розмір суми виплачених страхових
відшкодувань при настанні страхових випадків протягом строку дії Договору страхування не
може перевищувати страхову суму, крім випадків, коли між Страховиком і Страхувальником
укладений додатковий договір (правочин) до Договору страхування про відновлення обсягу
зобов’язань Страховика на суму виплачених страхових відшкодувань і Страхувальник сплатив
додатковий страховий платіж, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.
12.6. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав відшкодування збитків від третіх осіб,
Страховик виплачує лише різницю між сумою, що підлягає виплаті за умовами Договору
страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб.
12.7. Договір страхування, за яким сплачено страхове відшкодування, розмір якого менший
розміру страхової суми, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії, якщо інше не
передбачене Договором страхування.
12.8. У разі настання страхового випадку страхове відшкодування за пошкоджене, знищене або
втрачене застраховане майно визначається у розмірі прямих (реальних) збитків Страхувальника
(Вигодонабувача) внаслідок настання страхового випадку з вирахуванням, якщо інше не
передбачене Договором страхування:
12.8.1. Суми зменшення розміру страхового відшкодування у випадках, передбачених
Правилами страхування і Договором страхування;
12.8.2. Розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена Договором страхування.
12.9. Розмір прямих (реальних) збитків може визначатись:
12.9.1. У разі знищення, втрати застрахованого нерухомого майна (крім земельної ділянки) і
рухомого майна (крім товарно-матеріальних цінностей) – у розмірі дійсної вартості майна на
момент до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування, із
вирахуванням дійсної вартості застрахованого майна після настання страхового випадку, якщо
воно має певну цінність (в тому числі придатне для подальшого використання або реалізації),
але не більше страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності Страховика,
передбачених Договором страхування.
12.9.2.
Страховик має право виплатити страхове відшкодування в розмірі страхової суми (з
урахуванням інших умов Договору страхування) за умови попередньої передачі представнику
Страховика або Страховику, на його вимогу, майна, придатного для подальшого використання
або реалізації після настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
12.9.3.
У разі знищення або пошкодження застрахованої земельної ділянки – у розмірі вартості
витрат на рекультивацію земельної ділянки до стану, в якому вона перебула до настання
страхового випадку, але не більше страхової суми і лімітів відповідальності Страховика,
передбачених Договором страхування. Під рекультивацією розуміється комплекс
організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового
покрову деградованих земель, поверхня яких порушена внаслідок настання страхового випадку,
зокрема:
12.9.3.1.
Розчищення території від завалів будівель, споруд та інших уламків, утворених
внаслідок настання страхового випадку;
12.9.3.2.
Розчищення території від бруду, наносів і відкладень, утворених внаслідок настання
страхового випадку за ризиком «Стихійні явища»;
12.9.3.3.
Земляні роботи із засипання вирв, ям, тріщин, карстів й інших штучних і природних
порожнеч;
12.9.3.4.
Видалення ґрунту, пошкодженого (знищеного) внаслідок настання страхового випадку;
12.9.3.5.
Відновлення ґрунту до його первинного стану;
12.9.3.6.
Транспортування, складування й утилізація ґрунту, уламків тощо;
12.9.4.
У разі пошкодження застрахованого нерухомого майна (крім земельної ділянки) і
рухомого майна (крім товарно-матеріальних цінностей) – у розмірі поточної вартості витрат на
відновлення, але не більше від дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового
випадку, розміру страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності
Страховика, передбачених Договором страхування;

12.9.5.
У разі знищення, втрати, пошкодження застрахованого рухомого майна (товарноматеріальних цінностей) – за умовами Договору страхування, відповідно до виду і властивостей
товарно-матеріальних цінностей:
12.9.5.1. У розмірі витрат на відновлення до стану, у якому вони перебували на момент перед
настанням страхового випадку, але не більше його дійсної вартості на момент перед настанням
страхового випадку, розміру страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів
відповідальності Страховика, передбачених Договором страхування,
або
12.9.5.2. У розмірі дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового випадку із
вирахуванням дійсної вартості застрахованого майна після настання страхового випадку, якщо
воно має певну цінність (в тому числі придатне для подальшого використання або реалізації),
але не більше страхової суми застрахованого майна і лімітів відповідальності Страховика,
передбачених Договором страхування.
12.9.6.
Розмір прямих (реальних) збитків може включати витрати на тимчасову заміну
пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна, якщо це передбачено умовами
Договору страхування.
12.9.7.
Дійсна вартість застрахованого майна після настання страхового випадку визначається
на підставі акта (висновку) експертизи, проведеної суб’єктом оціночної діяльності, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
12.9.8.
Витрати на відновлення застрахованого майна включають у себе, якщо інше не
зазначено у Договорі страхування, витрати на оплату:
12.9.8.1.
Вартості матеріалів, деталей, запасних частин, необхідних для ремонту (відновлення);
12.9.8.2.
Вартості робіт з ремонту та (або) монтажу;
12.9.8.3.
Вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних частин до місця ремонту,
включаючи мито й збори, та інші витрати, передбачені Договором страхування, необхідні для
відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед
настанням страхового випадку.
12.9.9.
Розмір витрат на відновлення застрахованого майна може визначатися на підставі:
12.9.9.1.Висновку (акта) експертизи проведеної суб’єктом оціночної діяльності,
або
12.9.9.2. Середніх розцінок на аналогічні ремонтні роботи (роботи з відновлення майна), що
діють у місці проведення ремонту на момент настання страхового випадку, рахунків
торговельних підприємств, кошторису на ремонтні роботи, наряду-замовлення, інших
документів, з якими згоден Страховик,
або
12.9.9.3. Якщо застраховане майно, за письмовою згодою Страховика, було відновлене до
здійснення виплати страхового відшкодування:
- Актів виконаних робіт, рахунків за фактично виконаний ремонт пошкодженого майна
спеціалізованим підприємством, погодженим зі Страховиком, яке виконало ремонтні роботи,
або
- У разі проведення ремонту Страхувальником самостійно – за собівартістю ремонту або за
середніми розцінками на аналогічні роботи, що діють у місці проведення ремонту на момент
настання страхового випадку, залежно від того, яка із цих сум виявиться меншою.
Порядок розрахунку визначається в Договорі страхування
12.9.10. До вартості витрат на відновлення застрахованого майна не входять, якщо інше не
передбачене Договором страхування:
12.9.10.1.
Вартість деталей, матеріалів і робіт, що не були пошкоджені внаслідок настання
страхового випадку; Додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін, підвищення
якості, поліпшення властивостей або вдосконалення попереднього стану застрахованого майна;
12.9.10.2.
Витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового ремонту
(відновлення) застрахованого майна;
12.9.10.3.
Витрати на оплату вартості профілактичного ремонту й обслуговування
застрахованого майна, а також інші витрати, не пов’язані зі страховим випадком;
12.9.10.4.
Додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт;
12.9.10.5.
Додаткові витрати на оплату вартості послуг термінового (прискореного)

доставлення, у тому числі авіаперевезень, деталей, запасних частин, вузлів і матеріалів,
необхідних для проведення ремонту;
12.9.10.6.
Вартість витрат під час проведення ремонтних робіт на додаткову заробітну плату
й матеріальне заохочення працівників, інших фахівців;
12.9.10.7.
Інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення застрахованого майна до
стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед настанням страхового випадку.
12.10. Якщо Договором страхування не передбачено інше, із суми витрат на відновлення
застрахованого майна, вираховується знос частин, вузлів, агрегатів та деталей, що замінюються в
процесі ремонту. Договором страхування встановлюється вид зносу, що застосовується.
12.11. Порядок визначення розміру прямих збитків та страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку визначається за згодою Сторін під час укладення Договору страхування та
зазначається у ньому.
12.12. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) витрати, здійснені останнім з
метою запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку,
передбачені Правилами страхування та (або) Договором страхування, які разом із сумою
страхового відшкодування не можуть перевищувати розміру страхової суми, встановленої у
Договорі страхування для відповідного майна, якщо відшкодування таких витрат передбачено
Договором страхування.
12.13. При відшкодуванні Страхувальнику витрат щодо запобігання або зменшення розміру
збитків, завданих настанням страхового випадку, якщо страхова сума на момент укладання
Договору страхування становила певну частинку дійсної вартості застрахованого майна,
визначеної на дату укладення Договору страхування, такі витрати відшкодовуються пропорційно
відношенню страхової суми до дійсної вартості застрахованого майна, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
12.14. Договором страхування може бути передбачено, що страхове відшкодування
виплачується після виконання необхідних робіт з відновлення (ремонту) або заміни
пошкодженого майна.
12.15. Якщо це передбачено договором страхування, витрати, здійсненні Страхувальником з
метою запобігання та зменшення збитків внаслідок настання страхового випадку,
відшкодовуються за таких умов:

ці витрати були необхідні та доцільні для зменшення збитків, що неминуче повинні були
б виникнути внаслідок страхового випадку;

якщо ці витрати не були б здійснені, то збитки від страхового випадку могли б
перевищити фактичні.
Однак, якщо зазначені витрати були здійснені Страхувальником у результаті прямих вказівок
Страховика, вони відшкодовуються в повному обсязі в межах відповідних лімітів
відповідальності (зобов’язань) Страховика, навіть якщо відповідні заходи виявилися
безуспішними.
12.16. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних витрат
переходить право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за
завданий збиток.
12.16.1. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний передати Страховику всі наявні у нього
документи та докази і дотримуватися усіх формальностей, необхідних для реалізації
Страховиком права вимоги.
12.16.2. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний не допускати обмеження права вимоги
Страховика. Якщо виявиться, що реалізація права вимоги є неможливою або обмеженою через
дії Страхувальника (Вигодонабувача), Страховик звільняється від зобов’язання виплатити
страхове відшкодування, а якщо виплата вже здійснена, Страхувальник (Вигодонабувач)
зобов’язаний повернути Страховику отримане відшкодування протягом 30 (тридцяти)
календарних днів від дня отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимоги Страховика
про повернення отриманої суми страхового відшкодування, якщо інше не передбачене
Договором страхування.
12.16.3. Якщо на момент настання страхового випадку щодо предмета Договору страхування
діяли також інші Договори страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування в розмірі
частини розрахованого страхового відшкодування за страховим випадком, яке визначається як

відношення страхової суми, встановленої Договором страхування, до сукупності страхових сум
за всіма укладеними Договорами страхування, за якими мають бути здійснені виплати
страхового відшкодування за цим страховим випадком, якщо інше не передбачене умовами
Договору страхування.
12.17. Якщо зазначена в Договорі страхування страхова сума для застрахованого майна,
перевищує дійсну вартість цього майна, визначену на дату укладення Договору, сума страхового
відшкодування обмежується розміром дійсної вартості і не може його перевищувати незалежно
від того чи перевищують збитки розмір страхової суми, якщо інше не передбачено Договором
страхування
12.18. Якщо інше не передбачено Договором, після здійснення виплати страхового
відшкодування та проведення відновлювального ремонту пошкодженого застрахованого майна,
Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про проведений ремонт та, на письмову
вимогу Страховика, надати можливість представнику Страховика здійснити огляд відновленого
майна, погодивши з ним час та місце проведення огляду. У разі невиконання цієї умови
Страхувальником при настанні в майбутньому пошкоджень цього ж застрахованого майна
Страховик звільняється від здійснення виплати страхового відшкодування за таке пошкодження.
12.19. Якщо Страхувальнику стане відомо місцезнаходження викраденого внаслідок настання
страхового випадку застрахованого майна, він зобов’язаний негайно, але не пізніше 5 (п’яти)
календарних днів з моменту, коли йому стало відомо про це, повідомити про це Страховика,
якщо інше не передбачено Договором страхування. При цьому, якщо викрадене в результаті
страхового випадку майно:
12.19.1. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані до здійснення виплати страхового
відшкодування:
Страхове відшкодування не виплачується;
12.19.2. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після здійснення виплати
страхового відшкодування:
Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отриману від нього суму страхового
відшкодування протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня відправлення Страховиком
Страхувальнику відповідних документів, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування;
12.19.3. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані до здійснення виплати страхового
відшкодування:
Страховик виплачує страхове відшкодування за пошкоджене застраховане майно
відповідно до умов Договору страхування;
12.19.4. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані після здійснення виплати
страхового відшкодування:
Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику отриману від нього суму страхового
відшкодування за вирахуванням вартості витрат на відновлення пошкодженого майна, які будуть
визначатися відповідно до умов Договору страхування, протягом 30 (тридцяти) календарних
днів від дня відправлення Страховиком Страхувальнику відповідних документів, якщо інший
строк не передбачений Договором страхування.
12.20. Якщо страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта, страхове
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених за страховим випадком збитків,
якщо інше не передбачено умовами договору страхування та з урахуванням інших умов
договору страхування.
12.21. Якщо Договором страхування передбачена безумовна франшиза, при розрахунку суми
страхового відшкодування, франшиза вираховується в останню чергу.
12.22. Якщо відповідно до умов договору страхування страховий платіж сплачується декількома
частинами (внесками), Страховик має право, відповідно до умов Договору страхування:
утримати при здійсненні виплати страхового відшкодування суму несплачених частин
страхового платежу (страхових внесків) стосовно застрахованого об’єкта майна
або
здійснити виплату страхового відшкодування пропорційно сплаченим платежам
12.23. У разі сплати Страхувальником страхового платежу (його частини) в строки, визначені
договором страхування, але не в повному розмірі, відповідальність Страховика зменшується

пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу (його частини) до
нарахованого страхового платежу (його частини), якщо інше не передбачено договором
страхування.
12.24. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з вимогами цих
Правил страхування, умов Договору страхування та чинного законодавства України
12.25. Умовами Договору страхування може бути передбачено інший порядок розрахунку суми
страхового відшкодування
13.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ)

13.1.
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування на підставі письмової заяви про
виплату страхового відшкодування, наданих документів (передбачених розділом 12 Правил та
умовами Договору страхування)та страхового акта, складеного Страховиком
або
уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
13.2.
Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні
виплати страхового відшкодування може робити запити про відомості, пов’язані з настанням
страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та організацій, що
володіють інформацією про обставини настання страхового випадку:
13.2.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності наданих
Страхувальником (Вигодонабувачем) відомостей і документів, що підтверджують факт, причини
та обставини настання страхового випадку, а також розмір завданого збитку;
13.2.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини
настання страхового випадку та розмір завданого збитку. У такому разі з метою встановлення
обставин, причин настання страхового випадку і розміру збитку Страховик має право
призначити розслідування або експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної
організації;
13.2.3. В інших випадках, передбачених Договором страхування.
13.3.
Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту одержання Страховиком від
Страхувальника всіх документів, необхідних для підтвердження факту, причин, обставин і
наслідків настання страхового випадку та визначення розміру збитків, а саме документів,
передбачених розділом 12 Правил страхування та (або) Договором страхування, та відповідей
від підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання
страхового випадку, на запити Страховика (перебіг зазначеного строку починається з дня
одержання Страховиком останнього із перелічених документів), якщо інший строк не
передбачений Договором страхування, Страховик:
13.3.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування шляхом складення
страхового акта і протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня складення страхового акта
здійснює виплату страхового відшкодування, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування,
або
13.3.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати страхового
відшкодування про що письмово повідомляє Страхувальника, з обґрунтуванням причин відмови,
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не
передбачений умовами Договору страхування.
13.4.
У випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь
органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні органи, виплата страхового відшкодування,
якщо інший порядок не встановлено Договором страхування, здійснюється у такій спосіб:
13.4.1. Перша частина – 30 (тридцять) % суми розрахованого страхового відшкодування
сплачується протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання страхового акта
відповідно до пункту 13.3.1 цих Правил;
13.4.2. Друга частина – 70 (сімдесят) % суми розрахованого страхового відшкодування
сплачується протягом 30 (тридцяти) робочих днів після надання Страхувальником копії
постанови про закриття кримінального провадження відповідно до пунктів інших, ніж пп.1), 2) і

7) частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК); або копії
постанови про зупинення досудового розслідування, або копії вироку суду (за винятком
виправдувального вироку, ухваленого при встановленні судом підстав для закриття
кримінального провадження, передбачених пунктом 1 частини першої статті 284 КПК), але в
будь-якому разі не пізніше ніж через 6 (шість) календарних місяців після підписання страхового
акта відповідно до пункту 13.3.1 Правил страхування. При цьому, Договором страхування може
бути передбачено, що Страхувальник (Вигодонабувач) до виплати другої частини страхового
відшкодування зобов’язаний на вимогу Страховика укласти на користь Страховика договір про
відмову від права власності на викрадене застраховане майно, якщо це передбачено умовами
Договору страхування.
13.5.
Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим випадком,
у тому числі про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового
відшкодування, якщо це передбачено Договором страхування:
– до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про набрання рішенням у
цивільній, господарській або кримінальній справі законної сили, якщо спір щодо факту, причин
та обставин події та розміру збитку розглядається судом,
– до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про результати закінчення
розслідування компетентними органами, якщо за фактом події проводилось розслідування
компетентними органами;
– до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про закриття кримінального
провадження чи зупинення досудового розслідування, якщо за фактом події або щодо
Страхувальника було розпочате кримінальне провадження.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача, працівників Страхувальника
(Вигодонабувача), їхніх представників або осіб, які діяли за їхнім дорученням) або особи, на
користь якої був укладений Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянських або
службових обов’язків, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,
життя, здоров’я, честі, гідності й ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника й інших
зазначених у цьому пункті осіб встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
14.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, дій / бездіяльності, що призвели до страхового випадку. Якщо
названі особи є юридичними особами, зазначена підстава відноситься до їхніх працівників або
осіб, які діяли за їх дорученням;
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
14.1.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про
настання події, що має ознаки страхового випадку, без поважних на це причин у строки,
визначені в Правилах страхування та (або) Договорі страхування, або створення Страховику
перешкод у визначенні причин, обставин, характеру й розміру завданого збитку;
14.1.5. Одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) відшкодування збитків від особи,
винної у їх завданні. Якщо збиток відшкодований частково, виплата страхового відшкодування
здійснюється з відрахуванням суми, отриманої від зазначених осіб, як компенсація завданого
збитку;
14.1.6. Відмова Страхувальника (Вигодонабувача) від права вимоги до особи, відповідальної за
завдані збитки, або якщо реалізація цього права стала неможлива з вини Страхувальника
(Вигодонабувача), якщо інше не передбачено Договором страхування;
14.1.7. Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і обмеженнями
страхування, передбаченими розділом 6 Правил страхування та (або) Договором страхування;
14.1.8. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків, зазначених у
Договорі страхування;
14.1.9. Інші випадки, передбачені чинним законом.
14.

14.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону та Правилам
страхування.
14.3. Умовами Договору страхування може бути передбачено, що Страховик має право
відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування або зменшити розмір страхового
відшкодування на 50 %, якщо інший відсоток не передбачено Договором страхування, за
наявності таких дій Страхувальника (Вигодонабувача):
14.3.1. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач), не вжив необхідних і доцільних заходів для
запобігання та зменшення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку,
порятунку або збереження застрахованого майна після настання страхового випадку, усунення
причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;
14.3.2. Порушення Страхувальником встановлених чинним законодавством та (або)
нормативними актами правил пожежної безпеки, охорони, експлуатації й обслуговування
виробничих будівель, приміщень, споруд та застрахованого майна, охорони цінностей, безпеки
проведення робіт або інших аналогічних норм, що призвело до настання страхового випадку;
14.3.3.
Невиконання Страхувальником, протягом погодженого зі Страховиком строку,
письмових рекомендацій Страховика щодо усунення обставин, що підвищують ступінь
страхового ризику, про необхідність усунення яких Страховик повідомляв Страхувальника;
14.3.4.
В інших випадках, передбачених Договором страхування.
14.3.5.
Відмову Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування може бути
оскаржено у судовому порядку.
14.3.6.
Договором страхування за згодою Сторін можуть бути встановлені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування або зменшення його розміру, якщо вони не
суперечать положенням цих Правил та чинному законодавству.
15.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

15.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також:
15.1.1. При закінченні строку дії Договору.
15.1.2. При виконанні Страховиком своїх зобов`язань за Договором у повному обсязі – з дня
остаточного розрахунку між Сторонами Договору.
15.1.3. При несплаті Страхувальником страхової премії, у строки, передбачені Договором.
15.1.4. У випадку ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності.
15.1.5. При ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України.
15.1.6. При прийнятті судового рішення про визнання Договору недійсним.
15.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
15.2. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
письмово повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення
дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
15.2.1. 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 відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені
за договором страхування.
15.3. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
15.4. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика,
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
15.4.1. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені
за договором страхування.

15.5. Норматив витрат на ведення справи за цим видом страхування може становити до 65%
від страхового внеску та зазначається в Договорі страхування.
15.6. Сторони дійшли згоди, що не допускається повернення грошових коштів готівкою, якщо
страхові платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення
Договору.
15.7. Зміна умов договору страхування проводиться за згодою Страхувальника і Страховика на
підставі заяви однієї зі сторін, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання заяви
другою стороною та оформлюється додатковою угодою, що стає невід’ємною частиною
договору страхування з моменту її підписання сторонами (якщо інше не передбачено
додатковою угодою). Якщо сторони не досягли згоди про внесення змін та доповнень до
договору страхування протягом цього строку, сторона, що вимагає внесення таких змін, має
право в односторонньому порядку достроково припинити дію договору страхування. Такий
договір страхування достроково припиняє свою дію на 30 (тридцятий) календарний день з дати
письмового повідомлення будь-якої зі сторін про реалізацію іншою стороною договору свого
права на дострокове припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
15.8. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення і не підлягає
виконанню:
15.8.1. Якщо його було укладено після страхового випадку;
15.8.2. Якщо договір страхування визнається недійсним у судовому порядку;
15.8.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України
16.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Будь-які спори та розбіжності, що виникають між Страхувальником і Страховиком за
договорами страхування, укладеними відповідно до цих Правил, підлягають врегулюванню
шляхом переговорів.
16.2. При недосягненні згоди за результатами переговорів, Сторони вирішують спори в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
16.3. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за договором страхування,
укладеним відповідно до цих Правил, зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
17.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. Правилами страхування регламентовані основні умови страхування.
17.2. Конкретні умови страхування можуть встановлюватися Договором страхування за згодою
Сторін і не повинні суперечити Правилам страхування та чинному законодавству України.
17.3. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що
відповідають положенням Правил страхування та не суперечать чинному законодавству
України.
17.4. Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені в Правилах страхування, але які не передбачені Законом
України «Про страхування», з метою їх правозастосування, повинні бути передбачені Договором
страхування, якщо вони не суперечать закону.

