1.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. Основні терміни, що використовуються в Правилах страхування майна (іншого, ніж
передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування") (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

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.

Страховий випадок

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 страхування майна (іншого, ніж
передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування") (нова редакція),
вживаються у наступному значенні:

Аварія

небезпечна техногенна подія, що створює на об’єкті майна,
певній території або акваторії загрозу життю та здоров’ю
людей і призводить до руйнування будинків, споруд,
обладнання
та
транспортних
засобів,
порушення
виробничого або транспортного процесу, а також до
заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

Безпосередня близькість від
території будівельного
майданчика

ділянки території поблизу споруджуваного об’єкту
(будинку, споруди тощо), віднесені до зон потенційно
небезпечних
виробничих
факторів
відповідно
до
нормативних документів, що регламентують безпеку при
проведенні будівельно-монтажних робіт.

Будівництво

процес зведення будинків, споруд, що включає власне
будівельні роботи, роботи з монтажу виробничого
обладнання, допоміжні, транспортні та інші роботи. До
будівництва відносяться також роботи з реконструкції,
модернізації та капітального ремонту будинків, споруд.

Будівельно-монтажні роботи

вид матеріального виробництва, пов’язаний зі створенням
нових об’єктів, а також капітальним ремонтом,
реконструкцією,
розширенням
або
технічним
переобладнанням об’єктів будівельно-монтажних робіт,
включаючи пусконалагоджувальні роботи, тести та
випробування від моменту закінчення монтажу обладнання
до моменту здавання його в експлуатацію після успішного
проведення випробувань.

Будівельні роботи

до будівельних робіт відносяться:
 роботи зі зведення, розширення та реконструкції
будинків і споруд та пов’язані з ними роботи з монтажу
будівельних конструкцій; роботи з устрою та розробки
підкранових колій для баштових й інших кранів;
 роботи з устрою основ, фундаментів і опорних
конструкцій під обладнання, з обмуровування та футеровки
котлів, печей та інших агрегатів;
 роботи зі спорудження зовнішніх і внутрішніх мереж
водопостачання, каналізації, теплофікації, газифікації та
енергопостачання; зведення установок (споруд) для охорони
навколишнього середовища від забруднень;
 роботи
зі
спорудження
нафтопроводів,
продуктопроводів, газопроводів, повітряних і кабельних
ліній електропередачі, ліній зв’язку; роботи зі спорудження
мостів і набережних, дорожні роботи, підводно-технічні,
водолазні та інші види спеціальних робіт у будівництві
(днопоглиблювальні,
берегоукріплювальні,
гірничокапітальні, геологічні та гідрологічні роботи);
 роботи з установлення санітарно-технічного обладнання;
 роботи з освоєння ділянок, з підготовлення та
планування територій будівництва;
 роботи з озеленення та благоустрою територій забудови,
а також селищ і міст;
 меліоративні
роботи
(зрошення,
осушення,
обводнювання тощо);
 роботи з будівництва протиерозійних, протисельових,
протилавинних, протизсувних й інших природоохоронних
споруджень;
 інші види будівельних робіт, передбачені державними
будівельними нормами та правилами.

Будівельно-монтажні ризики

майнові ризики, що можуть виникнути при будівництві
(монтажі) об’єкта будівельно-монтажних робіт в конкретних
умовах будівництва за розробленим проектом з урахуванням
здійснення превентивних заходів в ході підготовлення
будівельного виробництва та управління будівництвом.

Будівельний майданчик

вільна земельна ділянка або земельна ділянка з
розташованими на ній спорудами, що надається його
власником інвесторові в короткострокову оренду на період
будівництва (реконструкції, розширення або технічного
переоснащення) для ведення відповідно до проекту
будівельно-монтажних,
пусконалагоджувальних
робіт,
тестів та випробувань.

Будівля

Вартість відновлювального
ремонту (ремонту)

будівельна система, яка складається з несучих та
огороджувальних або сполучних конструкцій, які
утворюють наземні або підземні приміщення (не включаючи
оздоблення та обладнання), призначені для проживання або
перебування людей, розміщення обладнання, тварин,
рослин, предметів праці тощо
вартість
витрат,
необхідних
для
проведення
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

Витрати на розчищення
території

Відновлювальна вартість

Відновлювальний ремонт
(ремонт)
Власник застрахованого майна

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
транспортування сміття, що утворилося внаслідок настання
страхового випадку, за межі території, на якій розташовано
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
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.
комплекс операцій з відновлення працездатності машин і
відновлення ресурсу машин або їхніх складових частин
фізична або юридична особа, яка володіє майновими
правами на застраховане майно, що підтверджується
відповідними документами.

Внутрішній фактор

Втрата (викрадення) майна

Господарчі та зовнішні будівлі
(споруди)

Деградаційна відмова

Дефект

явище, процес або середовище, внутрішні стосовно машини
(обладнання) або їхніх складових частин, які викликають
або можуть викликати порушення працездатного стану
машини (обладнання) в процесі експлуатації.
вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення
третіми особами будь-яким способом застрахованого майна
у власника чи користувача всупереч їх волі шляхом
крадіжки, грабежу чи розбою, що підтверджується
відповідними висновками слідства або рішенням суду
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.
відмова, обумовлена природними процесами старіння,
зношування, корозії та втомі матеріалів, за дотримання всіх
установлених
(нормативними
документами
або
документацією виробника) правил та (або) норм
проектування, виготовлення та експлуатації.
кожна окрема невідповідність майна (в т.ч. обладнання та
машин) установленим вимогам

Дефект
елемента
об’єкта окрема невідповідність елемента об’єкта будівельномонтажних робіт будь-якому параметру, встановленому
будівельно- монтажних робіт
проектом або нормативним документом.
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
Дійсна вартість майна
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;

Договір підряду (контракт)

Дійсна вартість будівельномонтажних робіт

спільний документ, що встановлює взаємні права,
зобов’язання та відповідальність сторін, за яким підрядник
зобов’язується виконати певну роботу за завданням
замовника, а замовник зобов’язується прийняти та оплатити
виконану роботу.
сума всіх витрат, зроблених Страхувальником (Вигодо
набувачем) при здійсненні на застрахованому об’єкті
будівельно- монтажних робіт та (або) при придбанні
застрахованого майна.

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.
Експлуатаційна відмова

Загибель об’єкта будівельномонтажних робіт та (або) іншого
майна

Залишкова вартість загиблого
або пошкодженого майна

Застраховане майно

Збій
Земельна ділянка
Зміна
ризику

ступеня

страхового

Знищення (загибель) майна

відмова, що виникла внаслідок порушення норм і правил
експлуатації, установлених нормативними документами або
документацією виробника.
втрата об’єкта будівельно-монтажних робіт та (або)
застрахованого майна внаслідок настання страхових ризиків,
від яких проводилось страхування. Загибель об’єкта
будівельно- монтажних робіт та (або) застрахованого майна
поділяється на повну загибель та конструктивну повну
загибель.
вартість матеріалів, частин або деталей, у тому числі і
непошкоджених, що залишились після страхового випадку,
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
відповідно до цих Правил страхування, за виключенням
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажу та багажу (вантажобагажу).
відмова, що самоусувається, або однократна відмова, що
усувається
незначним
втручанням
обслуговуючого
персоналу.
частина земної поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Будь-яка зміна інформації та (або) обставин, які повідомлені
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
відновлення майна дорівнює або більша дійсної вартості
застрахованого майна або зазначеного у Договорі
страхування певного відсотку його дійсної вартості
безпосередньо перед настанням страхового випадку.

Знос

Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового майна
зумовлена частковою або повною втратою первісних
технічних і технологічних якостей майна. Знос майна
визначається залежно від віку об’єкту майна, терміну та
інтенсивності його експлуатації, наявних пошкоджень та
інших факторів.

Зовнішній фактор

явище, процес або середовище, зовнішні стосовно машини
або її складових частин, які викликають або можуть
викликати порушення працездатного стану машини в
процесі експлуатації.

юридична особа або фізична особа, у тому числі суб’єкт
підприємницької діяльності, яка здійснює вкладення
власних, позикових або залучених майнових, фінансових,
Інвестор
інтелектуальних та інших коштів у формі інвестицій для
досягнення комерційних, соціальних, благодійних або інших
цілей.
Коефіцієнт
недострахування співвідношення страхової суми встановленої Договором
(пропорційності)
страхування для майна до дійсної вартості цього майна
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.

Компетентні органи

Конструктивна загибель

Кошторисна
будівництва

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,
вартість 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.

Машини та обладнання

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

Небезпечний об’єкт/
підвищеної небезпеки

Об’єкт

 засоби комунікації, системи, апарати, верстати,
передавальні та силові машини, трубопроводи, електроннообчислювальна техніка, пристрої передавання інформації,
оргтехніка,
інші агрегати, механізми
і прилади
(пристосування) виробничо-технологічного призначення.
 пристрої, що перетворюють енергію, матеріали та
інформацію. Залежно від призначення машини та
обладнання підрозділяються на енергетичні (силові), робочі
та інформаційні, а також передавальні пристрої.
До енергетичних (силових) машин та обладнання
відносяться машини-генератори, що проводять теплову та
електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють
енергію будь-якого виду (енергію води, вітру, теплову,
електричну тощо), у механічну.
До робочих машин та обладнання відносяться машини,
інструменти, апарати та інші види обладнання, призначені
для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет
праці (оброблюваний предмет) з метою зміни його форми,
властивостей, стану або положення. До робочих машин та
обладнання не відносяться транспортні засоби, призначені
для перевезення людей і вантажів.
До неелектронного інформаційного обладнання відносяться
механічні пристрої, призначені для перетворення та
зберігання інформації (засоби вимірювання та керування,
оргтехніка, засоби відображення інформації, засоби
зберігання інформації, театрально-сценічне устаткування).
До передавальних пристроїв відносяться електромережі,
трубопроводи для передачі носіїв тепла, гарячої води та
пари, трансмісії, включаючи всі проміжні пристрої,
необхідні для трансформації (перетворення) і передачі
енергії.
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

Монтажні роботи

Невід’ємні
комунікації

Нерухоме майно

до робіт з монтажу відносяться:
 роботи зі зборки та установлення всіх видів виробничого
обладнання (технологічного, енергетичного, підйомнотранспортного, насосно-компресорного тощо) на місці його
постійної
експлуатації,
включаючи
перевірку
та
випробування якості монтажу (зборка та установлення
санітарно-технічного обладнання, що враховується у
вартості будівельних робіт, відносяться до будівельних
робіт);
 роботи з устрою підводок до обладнання (підведення
води, повітря, пари, охолоджувальних рідин, прокладка,
протягування та монтаж кабелів, електричних дротів і дротів
зв'язку);
 роботи з монтажу та установлення технологічних
металоконструкцій,
будівельних
конструкцій,
обслуговувальних майданчиків, сходів та інших пристроїв,
конструктивно пов'язаних з об’єктом монтажу;
 роботи з ізоляції та фарбування встановлюваного
обладнання та технологічних трубопроводів;
 пусконалагоджувальні роботи;
 інші монтажні роботи.
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.

Несправність елемента будинку, стан елемента будинку, споруди, при якому не виконується
хоча б одна із встановлених до нього експлуатаційних
споруди
вимог.
матеріалізований
результат
процесу
будівельного
виробництва (будівельна продукція), отриманий відповідно
до розроблених і затверджених у встановленому порядку
проекту та кошторису на місці будівельного майданчику за
певний інтервал часу, який має корисні властивості та
Об’єкт будівельно- монтажних призначений для використання споживачами з метою
задоволення їхніх потреб як суспільного, так і особистого
робіт
характеру.
Об’єкт будівельно-монтажних робіт може бути як
завершеним, так і таким, що перебуває у незавершеному
виробництві (у процесі будівництва, капітального ремонту,
реконструкції, розширення або технічного переоснащення).

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)

(зовнішнє

Опція

Пересувні машини

Період дії страхового захисту

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
машини, призначені для роботи під час їхнього
транспортування або для роботи на різних об'єктах
строк, який може бути визначено в договорі страхування,
протягом якого діє страховий захист.

тимчасове (до трьох місяців) призупинення будівельномонтажних робіт, підтверджене відповідними внутрішніми
документами генерального підрядника,
викликане
призупиненням фінансування або перепроектуванням, або
відкликанням або призупиненням ліцензії на здійснення
Період часткового припинення будівельної діяльності будь-якого із учасників будівництва.
До «періоду часткового припинення робіт» не відносяться
робіт
вихідні, святкові та неробочі дні. Днем припинення робіт
вважається день підписання акта про призупинення робіт.
Страхувальник
зобов'язаний
письмово
сповістити
Страховика про припинення робіт на наступний робочий
день після підписання зазначеного акта, якщо інший строк
не передбачено договором страхування.
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.

Поломка (відмова) машини

Пошкодження
будинку, споруди

елемента

Пошкодження
об'єкта
будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованого майна

Проектна документація

Пусконалагоджувальні роботи

Працівники
Страхувальника

(персонал)

Приміщення (житлове)

порушення працездатного стану машини.
часткова втрата майном своїх експлуатаційних якостей, що
можуть бути відновлені з подальшим використанням майна
за своїм призначенням.
Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо
витрати на відновлення з урахуванням використання
залишків майна, що придатні для подальшої експлуатації,
менше дійсної вартості пошкодженого майна безпосередньо
перед настанням страхового випадку.
несправність елемента будинку, споруди або їх складових
частин, викликана зовнішнім впливом (подією) або
внутрішнім дефектом; пошкодження можуть призвести до
руйнувань і обвалень конструкцій (аваріям).
часткова втрата об'єктом будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованим майном своїх експлуатаційних якостей,
що можуть бути відновлені з подальшим використанням за
своїм призначенням. Об'єкт будівельно-монтажних робіт та
(або) застраховане майно вважаються пошкодженими, якщо
витрати на їх відновлення (ремонт) не перевищують дійсної
вартості, яку вони мали безпосередньо перед настанням
страхового випадку.
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.
комплекс робіт, виконуваних у період підготовки та
проведення індивідуальних випробувань і комплексного
випробування
обладнання.
При
цьому
поняття
«обладнання» охоплює всю технологічну систему об'єкта,
тобто комплекс технологічного та всіх інших видів
обладнання та трубопроводів, електротехнічні, санітарнотехнічні та інші пристрої. Пусконалагоджувальні роботи за
характером і призначенням є продовженням монтажних
робіт і завершальною ланкою нового будівництва, а також
реконструкції, модернізації та капітального ремонту
будинків і споруд.
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.

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

Ресурсна відмова

Умови Договору, що включають в себе перелік певних
Опцій, умов страхування, порядку визначення страхових
сум та виплати страхового відшкодування, застрахованих
витрат.
відмова, викликана досягненням машиною граничного стану
(закінчення експлуатаційного ресурсу)

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

Робоча документація

документація, розроблена на підставі затвердженої
проектної документації та призначена для проведення
будівельних робіт.

Рухоме майно

матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без
заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно,
яке не є нерухомим, в тому числі товари в обороті, які
призначені для використання суб’єктом господарювання
при виконанні ним своїх господарських операцій та для
задоволення соціально-культурних потреб населення.

Спеціалізована
Страховика (Асистанс)

Споруда

Стаціонарні машини

юридична або фізична особа, з якою Страховик має
Договірні стосунки щодо обслуговування Договорів
страхування в частині організації послуг з надання
служба 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.
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).
машини, стаціонарно установлені на фундаментах, або
машини, які переміщуються в межах території виробничої
ділянки (цеху).

Суб’єкт оціночної діяльності

Технічна документація

Технічне обслуговування

Треті особи

Умисел

Фізичний знос
Функціональний
(експлуатаційний) знос

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.
комплект документів, що включає систему графічних,
розрахункових та текстових матеріалів, використовуваних у
будівництві, реконструкції, технічному переобладнанні та
капітальному ремонті, а також у процесі експлуатації
будівель та споруд.
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 майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону
України "Про страхування") (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 добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено
пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування") (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), втратою застрахованого майна. Договором страхування можуть бути передбачені
умови відшкодування витрат на заходи із розбирання та/або переміщення будівель, споруд,
обладнання на нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення
збитків, та витрат на прибирання зазначеної в договорі страхування території від уламків
(залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого договором
страхування, інших витрат, пов’язаних із заходами щодо зменшення збитку, що виник внаслідок
страхового випадку та інших витрат, передбачених Договором страхування;.
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. Техногенні надзвичайні ситуації (небезпеки)
5.1.1.1.
Вогонь:
5.1.1.1.1.
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.
5.1.1.1.2.
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.
5.1.1.1.3.
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.
5.1.1.1.4.
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.
5.1.1.1.5.
Імплозія - вибух, спрямований усередину
У разі настання страхового випадку за ризиком «Вогонь» Правил страхування, Страховик, крім
виключень і обмежень, вказаних у розділі 6 Правил страхування, не відшкодовує збиток,
завданий, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, внаслідок:
 впливу на застраховане майно корисного (робочого) вогню, тепла, іншого термічного або
хімічного впливу з метою оброблення, перероблення (сушіння, зварювання, прасування,
плавлення тощо), ремонту майна чи в інших цілях, а також пошкодження чи знищення майна, за
допомогою якого чи в якому цей вогонь (тепло) був спеціально створений і яке спеціально
призначене для його розведення, підтримки, поширення, передавання.
Якщо внаслідок такого впливу сталася пожежа або вибух, то не підлягають відшкодуванню
Страховиком збитки, завдані пошкодженням або знищенням застрахованого майна, що стало
джерелом виникнення пожежі або вибуху;
 впливу на застраховане майно вогню через тління, підземний вогонь (вогонь вулканічного
походження або пожежа на вугільній шахті чи на нафтовій свердловині);
 процесів ферментації, включаючи природну ферментацію речовин, промислову
ферментацію, що застосовується у ряді виробничих процесів;
 повільного виділення тепла при бродінні, гнитті або інших екзотермічних реакціях, що
проходять внаслідок природних властивостей майна;
 раптового і несподіваного виділення сажі з печей, що використовуються для обігріву
приміщень, а також димоходів або систем осушення будинку, крім випадків виникнення пожежі;
 обпалювання або пропалювання палаючим вугіллям, що випало з камінів, печей тощо,
цигарками або сигарами, паяльною лампою та аналогічними предметами, або обпалювання,
викликаного раптовим виходом вогню з місця, спеціально для нього відведеного, крім випадків
виникнення пожежі;
 впливу електроенергії, в тому числі, внаслідок удару блискавки, на електричне обладнання,
устаткування (включаючи електропроводку) або установку (наприклад, через порушення ізоляції
або надмірне завантаження мережі або через коротке замикання, перевантаження, відмову
(несправність) вимірювальних, регулювальних приладів і приладів, що забезпечують безпеку
тощо), якщо інше не передбачено Договором страхування.
Якщо внаслідок зазначеного впливу електричного струму сталася пожежа або вибух, то не
підлягають відшкодуванню Страховиком збитки, завдані пошкодженням або знищенням
застрахованого електричного обладнання (устаткування, установки), що виявилося джерелом
виникнення пожежі або вибуху, якщо інше не передбачено Договором страхування;
 вибухів, що виникають у камері згоряння механізмів із двигунами внутрішнього згоряння
або аналогічних ним машинах та агрегатах;
 вакууму або розрідження газу в резервуарі;
 використання, збереження чи тимчасового розміщення, в межах зазначеного в Договорі

страхування місця його дії, газового устаткування та інших легкозаймистих і вибухонебезпечних
предметів, матеріалів і речовин, що не є невід’ємною частиною інженерних комунікацій чи
виробничого процесу, якщо інше не передбачено Договором страхування;
 гідравлічного вибуху (удару), тобто розриву ємностей (резервуара) внаслідок тиску рідини
або дефекту матеріалу;
 розриву турбін, маховиків або інших подібних агрегатів під дією відцентрової сили;
 вибухів, які є звичайними складовими виробничого процесу;
 підпалу.
Страховик не відшкодовує також збиток, завданий самим резервуарам внаслідок вибуху,
викликаного зносом, надмірною іржею, накипом, осадом та відкладеннями на їхніх стінках.
5.1.1.2.
Технічні ризики:
5.1.1.2.1.
Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження,
травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання
загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд,
обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи
спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на
навколишнє природне середовище;
5.1.1.2.2.
Поломка – вихід з ладу деталей, вузлів, агрегатів майна, визначеного в Договорі
страхування;
5.1.1.2.3.
Гідравлічний удар - вибух, удар, розрив ємностей, резервуарів внаслідок тиску
рідини, підвищення або зниження гідромеханічного тиску в напірному трубопроводі, викликане
зміною в часі і вбудь-якій ділянці трубопроводу швидкості руху рідини (наприклад, через
відкривання або закривання засувки).
5.1.1.2.4.
Наїзд / зіткнення з транспортним засобом, під яким розуміється безпосереднє
зіткнення з застрахованим майном наземними (в тому числі рейковими), повітряними, водними
транспортними засобами, а, також, пошкодження, знищення майна вантажем, що перевозиться
транспортним засобом.
За ризиком «Наїзд / зіткнення з транспортним засобом», крім виключень зі страхових випадків
і обмежень страхування, зазначених у розділі 6 Правил страхування, Страховик не відшкодовує
збиток, завданий, якщо інше не передбачено Договором страхування, внаслідок:
 наїзду / зіткнення з транспортним засобом (перевезеним ними вантажем) Страхувальника
(Вигодонабувача) чи повнолітнього члена його сім’ї, його працівників або особи, що діяла за
його дорученням (усним чи письмовим).
 що відбулися під час пересування (перевезення) застрахованого майна по автомобільним
дорогам (дорогам загального користування), якщо інше не передбачено договором страхування;
 знищення або пошкодження бордюрів, покриття доріг та інших транспортних шляхів.
 які прямо або опосередковано пов’язані із землетрусом, за виключенням тих випадків, коли
страхування від цих ризиків передбачено договором страхування.
5.1.1.2.5.
Вплив диму. Під впливом диму розуміють знищення (пошкодження)
застрахованого майна в результаті несподіваного та непередбаченого витікання диму з
опалювального, обігрівального, сушильного устаткування або устаткування для готування їжі,
розташованого в межах місця дії Договору страхування.
За ризиком «Вплив диму», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, Страховиком не відшкодовується збиток, заподіяний
застрахованому майну внаслідок порушень правил експлуатації зазначеного обладнання
(устаткування) відповідно до його технічних паспортів та рекомендацій виробника.
5.1.1.2.6.
Звуковий удар. вплив на органи чуття живих істот і наземні об'єкти, вироблене
слабкою ударною хвилею від об'єкта, що рухається в атмосфері з надзвуковою швидкістю
За ризиком «Звуковий удар», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, за Договором страхування Страховик відшкодовує
збитки, завдані знищенням (пошкодженням) застрахованого майна внаслідок впливу звукового
удару, викликаного літальним апаратом при переході через звуковий бар’єр, а також дії
вихрового сліду від турбін літака.
5.1.1.2.7.
Вплив рідини (пошкодження водою, маслом, холодоагентом тощо з
водопровідних, каналізаційних, опалювальних і аналогічних систем, а також систем

пожежогасіння). Під впливом рідини розуміється знищення (пошкодження) застрахованого
майна внаслідок:
5.1.1.2.7.1.
Витікання рідини не за призначенням із:
 стаціонарних систем водопостачання, каналізації, водяного або парового опалення
(трубопроводів, обладнання);
 устаткування, обладнання або техніки, що безпосередньо з’єднана з трубами систем
водопостачання і каналізації, якщо інше не передбачено Договором страхування;
 твердих та гнучких труб, що з’єднують устаткування, обладнання та техніку з системами
водопостачання і каналізації, якщо інше не передбачено Договором страхування;
5.1.1.2.7.2.
Проникнення з приміщень (включаючи горище), які не належать
Страхувальнику (Вигодонабувачу), крім проникнення дощової або талої води;
У разі настання страхового випадку за ризиком «Вплив рідини», відшкодуванню також підлягає
збиток, якщо це передбачено Договором страхування, пов’язаний з:
 усуненням раптових поломок в трубопроводах, устаткуванні або обладнанні систем
водопостачання, каналізації і опалення, внаслідок яких сталося витікання рідини;
 усуненням збитків від раптового замерзання рідини у вищезазначених системах та їх
розморожуванням.
За ризиком «Вплив рідини», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, завданий
внаслідок:
 впливу водяної пари, вологості, конденсату, відпрівання тощо, викликаного не внаслідок
настання страхового випадку;
 утворення цвілі, грибків тощо;
 витікання рідини з автоматичних систем пожежогасіння;
Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку за ризиком «Вплив рідини», якщо інше не передбачено Договором
страхування, якщо Страхувальник:
 не забезпечує експлуатацію водопровідних, каналізаційних і опалювальних систем згідно з
відповідною нормативною документацією, не підтримує в належному стані труби і обладнання
систем водопостачання, каналізації й опалення, що знаходяться в місці дії Договору
страхування, і з’єднані безпосередньо з ними обладнання і техніку, не забезпечує їх своєчасне
технічне обслуговування і ремонт;
 не виконує правила експлуатації та (або) вимоги уповноважених органів, експертів щодо
необхідності встановлення додаткового обладнання (устаткування), внесення змін до системи
водопостачання, опалення і каналізації, а також щодо вжиття заходів проти можливого
замерзання води у трубах;
 не відключає і не забезпечує своєчасне звільнення від води і пару, якщо це можливо, систем
водопостачання, опалення і каналізації, включаючи обладнання і техніку, що безпосередньо
з’єднані з цими системами в будівлях, спорудах або їх частинах, які не експлуатуються.
5.1.1.3. Прорив дамб, якщо інше не передбачено Договором страхування, слід розуміти втрату
або пошкодження Застрахованого майна внаслідок пошкодження водою, затоплення в результаті
технічної аварії, руйнування, пошкодження гідростанції, дамби, греблі, що не викликано
надзвичайною кількістю опадів та таненням снігів.
5.1.1.4. Механічний вплив, якщо інше не передбачено Договором страхування, слід розуміти
втрату або пошкодження Застрахованого майна в результаті проведення третіми особами
ремонту або переобладнання (перепланування, зміни) сусідніх будівель та (або) споруд та (або)
приміщень, що не належать Страхувальнику (Вигодонабувачу).
5.1.1.5. Знищення, пошкодження в результаті помилкового вмикання автоматичних
систем пожежогасіння. Під помилковим вмиканням автоматичних систем пожежогасіння
розуміється раптове вмикання у місці дії Договору страхування пристроїв і обладнання, що
безпосередньо відносяться до цих систем, не за призначенням. До пристроїв і обладнання цих
систем відносяться теплові замки зі зрошувачами, резервуари для води, розподільні пристрої,
вентилі, пожежна сигналізація, насоси тощо;
Страховик відшкодовує збиток, заподіяний Страхувальнику (Вигодонабувачу) в результаті
помилкового вмикання автоматичної системи пожежогасіння тільки в тому випадку, якщо

система була виготовлена (встановлена) організаціями, що мають офіційний дозвіл на їх
виготовлення (продаж і монтаж) та регулярно перевіряються спеціалізованими установами
технічного контролю;
За ризиком «Знищення, пошкодження в результаті помилкового вмикання автоматичних систем
пожежогасіння», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у
розділі 6 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, що стався внаслідок, якщо
інше не передбачено умовами Договору страхування:
 загибелі чи пошкодження самої системи;
 монтажу, демонтажу, ремонту, технічного обслуговування, тестування, випробування на
справність, змінення конструкції самих систем пожежогасіння;
 вмикання систем пожежогасіння за призначенням.
Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку за ризиком «Знищення, пошкодження в результаті помилкового вмикання
автоматичних систем пожежогасіння», якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо
Страхувальник:
 не забезпечує експлуатацію системи пожежогасіння згідно з відповідною нормативною
документацією, не підтримує в належному стані труби і обладнання системи, не забезпечує їх
своєчасне технічне обслуговування і ремонт;
 не виконує правила експлуатації та (або) вимоги уповноважених органів, експертів щодо
необхідності встановлення додаткового обладнання (устаткування), внесення змін до системи
пожежогасіння.
5.1.1.6. Інші техногенні надзвичайні ситуації (небезпеки), передбачені Договором
страхування.
У кожному випадку здійснення страхування майна конкретний перелік техногенних
надзвичайних ситуацій (небезпек), 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 Договору страхування;
 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. Протиправні дії третіх осіб:
5.1.3.1. Крадіжка з проникненням – таємне викрадення застрахованого майна, поєднане з
проникненням у приміщення, де знаходиться застраховане майно. Крадіжка з проникненням
кваліфікується такою, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, якщо третя
особа або група третіх осіб:
a. проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно, зламуючи з використанням або
без використання технічних засобів двері, вікна, ґрати, ставні, стіни, підлогу або стелю; або
b. проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно, застосовуючи відмички або
підроблені ключі чи інші технічні засоби. Підробленими вважаються ключі, що виготовлені
особами, які не мають права розпоряджатися справжніми (оригінальними) ключами, або за їх
дорученням (з їх відома); або
c. проникає в приміщення, де знаходиться застраховане майно, за допомогою справжнього
(оригінального) ключа або відчиняє справжнім ключем майно, що зберігається там, за умови, що
він заволодів ключем в результаті крадіжки з проникненням, грабежу, розбою; або
d. зламує в межах приміщень предмети, що використовуються як сховища застрахованого
майна, з використанням або без використання технічних засобів, або відчиняє їх за допомогою
підроблених ключів; або
e. вилучає предмети із замкнутих приміщень, куди він раніше проник звичайним шляхом і
таємно продовжував залишатися до їх зачинення і використовував засоби, зазначені в підпунктах
а) та (або) b), коли залишав приміщення. При цьому страховий захист діє тільки в тих випадках,
коли особа, яка проникла у приміщення, залишає сліди, що кваліфікуються як доказ;
Якщо третя особа або група третіх осіб використали оригінал (дублікат) ключа від вхідних
дверей (вікон), то збитки, заподіяні такою крадіжкою, не відшкодовуються за ризиком
«Крадіжка з проникненням», крім випадку, зазначеного у підпункті с).
Дублікатом ключа вважається ключ, що виготовлений особами, які мають права розпоряджатися
справжніми (оригінальними) ключами або за їх дорученням (з їх відома).
Не визнається страховим випадком зникнення майна з місця дії Договору страхування при
відсутності доказів крадіжки з проникненням у приміщення. Доказами крадіжки з проникненням
у приміщення є наявність, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, хоча б
однієї із наведених нижче обставин:
5.1.3.1.1. Сліди зламу приміщення, де знаходиться застраховане майно;
5.1.3.1.2. Сліди зламу предметів, що використовуються як сховища застрахованого майна;
5.1.3.1.3. Сліди від застосування підроблених ключів при проникненні у приміщення, де
знаходиться застраховане майно;
5.1.3.1.4. Сліди зламу приміщення, де знаходяться ключі, або предметів, що використовуються
як сховища ключів, якими третя особа скористалась для проникнення в приміщення, де
знаходиться застраховане майно.
Доказами крадіжки з проникненням у приміщення вважаються обставини, зазначені в
підпунктах 5.1.3.1.1 – 5.1.5.1.4 Правил страхування, якщо компетентні органи визнають
наявність крадіжки з проникненням у приміщення та такі обставини належним чином
зафіксовані як докази в кримінальному провадженні.
5.1.3.2.
Грабіж – відкрите викрадення застрахованого майна.
5.1.3.2.1. За умовами Правил страхування ризик «Грабіж», кваліфікується таким за наявності
хоча б однієї із наведених нижче обставин:
a. до Страхувальника, членів його родини, працівників або представників протиправно
застосовується сила (насильство) для подолання їхнього опору щодо вилучення (захоплення)
застрахованого майна;
b. Страхувальник, члени його родини, його працівники або представники передають третій особі

або групі третіх осіб застраховане майно або допускають його вилучення без опору в межах
місця дії Договору страхування під загрозою заподіяння їхньому здоров’ю та (або) життю
шкоди, що може бути реалізована на місці;
c. застраховане майно вилучається у Страхувальника, членів його родини, працівників або
представників під час їхнього перебування за місцем грабежу у безпомічному стані, якщо такий
їхній стан не є наслідком їхніх зловмисних або грубих необережних дій і не дозволяє їм чинити
опір такому вилученню.
5.1.3.2.2.
Місцем дії Договору страхування за ризиком «Грабіж», вважається, якщо інше не
передбачено Договором страхування:
a.
приміщення будівель або споруд за зазначеною у Договорі страхування адресою; та (або)
b.
територія ділянок, на яких зведені будівлі або споруди, адреса яких зазначена у Договорі
страхування, якщо ці ділянки огороджені таким чином, що унеможливлюється їхнє
використання сторонніми особами; та (або)
c. територія земельних ділянок, місце розташування яких зазначене у Договорі страхування,
якщо ці ділянки огороджені таким чином, що унеможливлюється їх використання сторонніми
особами.
5.1.3.3.
Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством,
небезпечним для життя або здоров’я особи, на яку був скоєний напад, або з загрозою
застосування такого насильства;
5.1.3.3.1. За умовами Правил страхування ризик «Розбій», кваліфікується таким у разі
виконання умов, передбачених у підпункті 5.1.3.2.1 Правил страхування.
5.1.3.3.2. Місцем дії Договору страхування за ризиком «Розбій», вважається приміщення та
(або) територія, зазначена у підпункті 5.1.3.2.2 Правил страхування, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
5.1.3.4. Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна, під яким розуміються
навмисні протиправні дії третьої особи або групи третіх осіб, спрямовані на пошкодження або
знищення застрахованого майна, у тому числі підпал.
За ризиком «Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна» не
відшкодовуються збитки Страхувальника (Вигодонабувача), які виникли внаслідок події, що має
ознаки, зазначені у підпунктах 5.1.3.1 – 5.1.3.3 Правил страхування.
5.1.3.5. Службова недбалість Страхувальника, його представників та (або) працівників невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов’язків через
несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або
інтересам окремих юридичних осіб, що кваліфікується як злочин відповідно до статті 367
Кримінального кодексу України.
5.1.3.6. Адміністративні правопорушення - протиправна, винна (умисна або необережна) дія
чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність. До таких правопорушень відносяться: несанкціоновані мітинги, демонстрації,
ходи, пікетування
5.1.3.7. Інші протиправні дії третіх осіб, передбачені Договором страхування
(зокрема хуліганство), відмінні від ризиків, які можуть бути застраховані відповідно до
підпунктів 5.1.1.1 – 5.1.3.6 Правил страхування);
За ризиком «Протиправні дії третіх осіб», , крім виключень і обмежень розділу 6 Правил
страхування, Страховик не відшкодовує збиток, якщо Договором страхування не передбачене
інше, завданий внаслідок:
 протиправних дій, вчинених особами, які перебувають у трудових відносинах зі
Страхувальником
(Вигодонабувачем,
Власником),
представниками,
членами
сім’ї
Страхувальника (Вигодонабувача, Власника), якщо ризик, зазначений п. 5.1.3.5., не включений в
покриття Договору стрнахування;
 пошкодження або знищення майна третіми особами внаслідок дій, за які не передбачена
відповідальність згідно з чинним законодавством.
Протиправні дії третіх осіб вважаються такими, що сталися, якщо за фактом такої події

Страхувальник звернувся до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове
розслідування із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення та таким органом
(його службовою особою) внесено відомості про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
в тому числі, відомості про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення із
зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.
5.1.4. Падіння предметів, під яким розуміється падіння на застраховане майно під впливом
сили тяжіння предметів або їх частин, таких як дерев, гілок, стовпів, стаціонарних радіо- та
телевізійних антен, стаціонарних супутникових антен, щогл, брил снігу (льоду) тощо.
За ризиком «Падіння предметів», крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, не підлягають відшкодуванню збитки, завдані
застрахованому майну внаслідок падіння на нього предметів під час роботи, що здійснювалася
Страхувальником, його працівниками в господарчих цілях, якщо інше не передбачено
Договором страхування
5.1.5. «Биття скла», під яким розуміється знищення скляних (пластмасових, керамічних,
виготовлених з інших матеріалів, зазначених у Договорі страхування) елементів зовнішнього і
внутрішнього оздоблення будівель, приміщень і споруд, включаючи: облицювання фасадів і
стін, внутрішні перегородки зі скла, скління дверних і віконних прорізів, суцільного скла, площа
якого перевищує 4 кв. м, якщо інше не передбачено Договором страхування, скляні дахи,
теплиці, вітрини, вітражі тощо, а також вбудовані дзеркала, зовнішню і внутрішню світлову
рекламу та вивіски, зовнішні ліхтарі зі скла і подібних матеріалів, інше майно, зазначене у
Договорі страхування.
5.1.5.1. За ризиком «Биття скла», зазначеному у пункті 5.1.6 Правил страхування,
відшкодуванню підлягає збиток, пов’язаний з биттям стаціонарно встановлених скляних
(пластмасових, керамічних, виготовлених з інших матеріалів, зазначених у Договорі
страхування) елементів оздоблення будівель, приміщень і споруд, вбудованих дзеркал,
зовнішньої і внутрішньої світлової реклами та вивісок, зовнішніх ліхтарів зі скла і подібних
матеріалів, включаючи витрати на демонтаж, монтаж та вартість (у разі необхідності заміни) рам
і профілів для установлення зазначених скляних елементів;
5.1.5.2. Скло вважається знищеним (розбитим), якщо через всю товщину скла проходить
тріщина або є наскрізний отвір, або скло зруйноване повністю або частково. Пошкодження
поверхні скла (подряпини, відколи) не вважаються биттям скла;
5.1.5.3. У разі настання страхового випадку за ризиком «Биття скла», зазначеному у пункті
5.1.6 Правил страхування, відшкодуванню також підлягають, при умові, що Договором
страхування передбачено відшкодування таких витрат, витрати на:
 тимчасову заміну розбитого скла у разі неможливості термінової заміни склом, аналогічним
розбитому;
 монтаж і демонтаж предметів, що перешкоджають заміні розбитого скла (жалюзі, ґрати і т.
ін.);
 оренду і монтаж риштувань (будівельних лісів), якщо вони необхідні для заміни скла на
високих поверхах;
 фарбування, розпис, гравірування, покриття плівкою або лаком, протравлення і
сонцезахисного оброблення скла, вставленого замість розбитого;
5.1.5.4. У разі настання страхового випадку за ризиком «Биття скла», зазначеному у пункті
5.1.6 Правил страхування, крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування,
зазначених у розділі 6 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування, завданий внаслідок:
 переміщення (перевезення, перенесення) скла, проведення відповідних робіт зі скління;
 виконання робіт із встановлення рам, видалення або демонтажу скла, скляних елементів з
віконних або дверних рам або інших місць їх постійного кріплення, підгвинчування або
укладення скла;
 подряпин, відколу, задирок тощо на поверхні скла, полірування або розпису, випадкового
або навмисного фарбування скла, пошкодження або опадання напилювання, затемнення або
нанесення надлишкової фарби на скло, застосування зварювальних і нагрівальних апаратів;
 розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної арматури усіх
видів, ламп розжарювання;

 осідання будинків.
5.1.5.5. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку за ризиком «Биття скла», зазначеному у пункті 5.1.6 Правил страхування,
якщо це передбачено Договором страхування, якщо Страхувальник:
 допускає відтавання та розморожування скла за допомогою нагрівальних приладів та
гарячою водою;
 розташовує нагрівальні, опалювальні прилади, рекламні світлові установки або інші джерела
світла чи тепла на відстані менше ніж 30 см. від застрахованого скла, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
5.1.6. Забруднення хімічними речовинами земельної ділянки, під яким розуміються аварії
або катастрофи, що призвели до раптового ненавмисного викиду забруднювальних хімічних
речовин та забруднення ґрунту на застрахованій земельній ділянці, внаслідок яких пошкоджено
або знищено застраховане майно. Під забруднювальною речовиною розуміють будь-яку
речовину хімічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо
або опосередковано негативно впливати на довкілля та здоров’я людини.
5.1.7. Будь-які ризики зовнішнього впливу, під якими розуміються пошкодження, знищення
застрахованого майна в результаті прямого непередбаченого впливу на нього ззовні будь-якого
шкідливого фізичного чинника, який не відноситься до виключень зі страхових випадків та
обмежень страхування згідно з Правилами та (або) Договором страхування.
5.1.8. Інші ризики зовнішнього впливу, передбачені Договором страхування, під якими
розуміються будь-які зовнішні шкідливі фізичні чинники, відмінні від ризиків, які можуть бути
застраховані відповідно до підпунктів 5.1.1 – 5.1.7 Правил страхування, і які не відносяться до
виключень зі страхових випадків та обмежень страхування згідно з розділом 6 Правил
страхування та (або) Договором страхування, в результаті прямого непередбаченого впливу яких
пошкоджено або знищено (втрачено) застраховане майно;
5.1.8.1. За ризиком «Інші ризики зовнішнього впливу», зазначеному у пункті 5.1.8 Правил
страхування, під шкодою, завданою застрахованому майну, розуміється несприятливе змінення
фізичного стану застрахованого майна. Шкода не вважається завданою, якщо будь-який дефект,
незалежно від того, чи змінив він фізичний стан застрахованого майна чи ні, існував ще до
початку дії Договору страхування.
5.1.8.2. За ризиком «Інші ризики зовнішнього впливу», зазначеному у пункті 5.1.8 Правил
страхування, крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі
6 Правил страхування, не підлягають відшкодуванню збитки, що сталися внаслідок втрати,
зникнення, недостачі або розкрадання застрахованого майна, у тому числі виявлених за
результатами аудиторської перевірки або інвентаризації.
5.1.8.3. За ризиком «Інші ризики зовнішнього впливу», зазначеному у пункті 5.1.8 Правил
страхування, крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі
6 Правил страхування, у разі настання страхового випадку не підлягають відшкодуванню збитки,
прямо або побічно пов’язані з:
 введенням в експлуатацію, самою експлуатацією, технічним обслуговуванням або ремонтом
механічного, електротехнічного або електронного устаткування (наприклад, дефект з вини
обслуговуючого персоналу, відмова вимірювального, керуючого, розподільного або
регулювального устаткування, недостача води, масла або мастильного матеріалу);
 поставленням або втратою енергії;
 операціями з генами, генними мутаціями або іншими генними зміненнями;
 сухістю або пересиханням;
 обробленням або переробленням;
 шумуванням або екзотермічним розкладанням;
 перепадами напруги у мережі, якщо інше не передбачене Договором страхування;
 поломкою або неправильною експлуатацією систем кондиціювання,систем підтримки
мікроклімату, систем охолодження та опалення;
 природними властивостями майна (усушка, утруска тощо);
 погодними умовами, що є звичайними для місцевості, в якій розташоване застраховане
майно.
5.1.9. Військові ризики – під якими розуміються пошкодження, знищення застрахованого

майна спричинених такими подіями, як війна, вторгнення, повстання, масові заворушення,
терористичний акт, антитерористична операція, дія зброї масового знищення (ураження);
5.1.9.1.
Війна - комплекс заходів спрямований на захоплення чужих природних,
енергетичних та людських ресурсів; з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що
відбувається у формі бойових дій між збройними силами;
5.1.9.2.
Вторгнення - вступ збройних сил однієї або декількох держав по суші, повітрям
або з моря на територію іншої держави;
5.1.9.3.
Масові заворушення – масові дії, що супроводжуються насильством над особою,
погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким
виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів,
які використовуються як зброя;
5.1.9.4.
Терористичний акт - застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій,
що створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди
чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської
безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або
з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади
чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями
громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних,
релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з
тією самою метою, що кваліфікується як злочин відповідно до статті 258 Кримінального кодексу
України;
5.1.9.5.
Антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів,
спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення
заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків
терористичної діяльності;
5.1.9.6.
Дія зброї масового знищення (ураження) – тобто зброї, призначеної для
спричинення великих людських втрат або масштабних руйнувань, в тому числі ядерної,
біологічної, хімічної та ін.
У кожному випадку здійснення страхування майна, конкретний перелік військових ризиків,
застрахованих за Договором страхування, зазначається у Договорі страхування
5.1.10. Інші ризики. Відповідно до міжнародних систем страхування, які вимагають
застосування уніфікованих умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених чинним
законодавством України, Договором страхування може бути передбачено страхування інших
ризиків.
5.1.11. За Договором страхування, укладеним на умовах цих Правил страхування
відшкодовуються збитки завдані внаслідок:
5.1.11.1. Настання однієї або кількох, окремо обраних Страхувальником із перелічених у
пунктах 5.1.1 – 5.1.9 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 – 5.1.8 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. Крадіжки застрахованого майна під час або безпосередньо після настання страхового
випадку за ризиками, іншими ніж «Крадіжка з проникненням», «Грабіж», «Розбій», а також
підчас здійснення заходів щодо запобігання або зменшення розміру збитку внаслідок настання
такого страхового випадку;
6.1.4. Розкрадання застрахованого майна (умисного, протиправного обернення особою певним
способом застрахованого майна на свою користь або на користь іншої особи шляхом
шахрайства, вимагання, привласнення, розтрати або шляхом зловживання службовим
становищем);
6.1.5. Неминучих у процесі роботи або таких, що виникають з нього, випадків самозаймання;
6.1.6. Корозії, шумування, гниття, експлуатаційного чи природного зносу, окислювання або
інших природних властивостей окремих предметів і матеріалів або пошкодження застрахованого
майна гризунами, комахами, цвіллю, грибком, іншими мікроорганізмами, тваринами або
рослинами;
6.1.7. Поступової амортизації, внутрішнього недоліку, неявного дефекту, забруднення або
зараження, вологості й сухості атмосфери, змінення температури, смогу, стиснення,
випарування, втрати ваги, змінення кольору, структури або запаху, втрати майном притаманних
йому якостей, за винятком тих випадків, коли такі втрати або пошкодження були безпосередньо
викликані настанням страхового випадку;
6.1.8. Обвалу, руйнування, пошкодження застрахованих будівель або споруд (будівель або
споруд, у яких знаходиться застраховане майно), якщо це не викликано настанням страхового

випадку, а саме: внаслідок їхньої старості, зношення, часткового руйнування або пошкодження
внаслідок неможливості Страхувальника підтримувати застраховане майно (будівлі або споруди,
у яких знаходиться застраховане майно) в належному стані, у тому числі через тривале
нагромадження маси снігу або льоду на даху (якщо інше не передбачено Договором);
6.1.9. 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;
6.1.10. Помилок у проектуванні, будівництві, монтажі, неякісного виконання робіт або дефектів
(недоліків) матеріалів;
6.1.11. Недостачі або пошкодження застрахованого майна, виявлених лише під час
інвентаризації;
6.1.12. 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 майна, що зберігається в холодильниках, холодильних
камерах внаслідок поломки останніх, крім випадків, коли Договором страхування передбачене
страхове покриття ризику поломки холодильників, холодильних камер;
6.2.13. 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;
6.2.14. 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.
7.5.
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 Страховикові всіх
необхідних документів для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про
здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування і реалізації
Страховиком права вимоги до особи, винної в настанні страхового випадку;
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 завданні збитків у результаті пошкодження водою із систем водопостачання,
опалення, каналізації, систем пожежогасіння:
а) акт спеціалізованих служб, що експлуатують водопровідні й інші аналогічні мережі, з описом
причини виходу з ладу даних систем і визначенням винної сторони, якщо така встановлена;

б) довідка організації (управителя), що виконує обслуговування будівлі;

в) акт огляду компетентного органу (організації) про залиття застрахованого майна та розмір
завданих залиттям збитків;

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 в результаті протиправних дій третіх осіб:
а) за наявності охорони, забезпеченої сторонньою організацією, – копія договору з охоронним
підприємством або позавідомчою охороною на здійснення охорони застрахованого майна та
(або) приміщень, у яких це майно знаходиться;
б) за наявності систем охоронної сигналізації – документи з даними про спрацювання систем
сигналізації; документи, що підтверджують одержання сигналу тривоги на пульт охоронного
підприємства або позавідомчої охорони й виїзд групи затримки;
в) довідки компетентних органів щодо факту, причин та обставин настання події, що має ознаки
страхового випадку та рішення компетентних органів щодо провадження у справі

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
12.

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;
12.5. 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
14.

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.
14.2. 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.

Додаток № 1
до Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9
статті 6 Закону України "Про страхування")
(нова редакція) № 01.11 від 01 жовтня 2020
року
ДОДАТКОВІ УМОВИ
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА У ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕРАХ
(Код-01.11.01)

1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Страхування майна в холодильних камерах (установках) здійснюється на підставі цих
додаткових умов та інших умов Правил страхування.
1.2. Відповідно до цих додаткових умов застрахованим може бути таке майно:
1.2.1. Заморожені, охолоджені або свіжі продукти харчування, що підлягають зберіганню в
холодильних камерах (установках) при визначеному температурному режимі;
1.2.2. Інші товари або продукти, що зберігаються в холодильних камерах (установках) при
певній температурі та інших параметрах кліматичного режиму.
При страхуванні таких товарів та продуктів, Страхувальник зобов’язаний до укладення Договору
страхування повідомити Страховика про причини, що викликають необхідність зберігання цих
товарів та продуктів в умовах спеціального температурного та (або) кліматичного режиму та
специфічні ризики, пов’язані з можливістю їх пошкодження або знищення внаслідок порушення
температурного або кліматичного режиму.
1.3. Страховий захист відповідно до цих додаткових умов не поширюється на самі холодильні
камери (установки), інше допоміжне обладнання та інвентар, що забезпечують функціонування
холодильної камери (установки), а також холодоагент.
2.
СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
2.1. За цими додатковими умовами страховим ризиком є:
2.1.1. Поломки холодильних камер (установок) внаслідок раптового та непередбачуваного для
Страхувальника впливу на них внутрішніх або зовнішніх чинників, за виключенням чинників,
зазначених у пункті 3.1 цих додаткових умов та (або) в Договорі страхування;
2.1.2. Раптове припинення подачі електричного струму;
2.1.3. Інші події, передбачені Договором страхування.
2.2. Страховим випадком є пошкодження або знищення застрахованого майна внаслідок
подій, зазначених у пункті 2.1 цих додаткових умов та передбачених Договором страхування, що
сталися під час дії Договору страхування та не є виключеннями зі страхових випадків і
обмеженнями страхування, зазначеними у розділі 3 цих додаткових умов.
2.2.1. За ризиком, зазначеним у пункті 2.1. цих додаткових умов, підлягають відшкодуванню
збитки, якщо це передбачено Договором страхування, завдані внаслідок пошкодження або
знищення застрахованого майна, що зберігається в холодильних камерах (установках) із
контрольованою атмосферою. Холодильними камерами (установками) з контрольованою
атмосферою вважаються приміщення, у яких провадиться тривале (понад один місяць)
зберігання майна в умовах, при яких забезпечується не тільки постійна температура зберігання,
але і будь-які інші постійні параметри повітряно-газової суміші, такі, як вологість, тиск,
відмінний від звичайного повітря газовий склад суміші, граничні норми пилу або інших твердих
компонентів у цій суміші або інші аналогічні параметри, і які відкриваються для вкладення та
вилучення майна, що в них зберігається, тільки згідно з суворо визначеним графіком, що не
допускає порушень режиму зберігання;
3.
ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
3.1. Крім подій, передбачених Правилами страхування, до страхових випадків не відносяться
та страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки завдані Страхувальнику внаслідок:

3.1.1. Усадки, усушки, внутрішніх дефектів застрахованого майна, його псування або гниття,
якщо вони виникли не внаслідок зберігання в умовах постійного температурного режиму;
3.1.2. Порушення правил та (або) умов зберігання, застосування неправильного температурного
режиму, а також недостатньої вентиляції приміщень холодильних камер (установок) або
пошкодження упакування;
3.1.3. Проведення тимчасового ремонту зазначених в Договорі страхування холодильних камер
(установок), якщо такий ремонт проводився без попереднього погодження зі Страховиком;
3.1.4. Поломки холодильних камер (установок) у результаті будь-яких дефектів, що існували на
момент укладення Договору страхування та про які Страхувальник знав або повинен був знати;
3.1.5. Поломки холодильних камер (установок) внаслідок помилок у конструкції, дефектів
лиття або матеріалів, виробничих дефектів, якщо відповідальність за завданий збиток згідно з
гарантійними зобов’язаннями, законом або договором несе виробник або постачальник
холодильних камер або особа, яка проводила їх ремонт або обслуговування;
3.1.6. Поломки холодильних камер (установок) внаслідок безпосереднього впливу
експлуатаційних чинників (корозії, зносу тощо), забруднення та інших наслідків їх нормальної
експлуатації, поступової втрати ними своїх корисних властивостей.
3.2. При укладенні Договору страхування можуть передбачатися додатково інші виключення
зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству
України, цим додатковим умовам та Правилам страхування і зазначені у Договорі страхування.
3.3. Окремі виключення з перерахованих у пункті 3.1. цих додаткових умов можуть не
застосовуватися при укладенні Договору страхування.
МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

4.

4.1.1. Майно вважається застрахованим тільки в тих приміщеннях (холодильних камерах,
установках), які зазначені в Договорі страхування (місце дії Договору страхування). Якщо
застраховане майно вилучається з холодильних камер (установок), що є місцем дії Договору
страхування, страховий захист припиняється, а збитки, що настали після вилучення
застрахованого майна з місця дії Договору страхування та до повернення його в місце дії
Договору, відшкодуванню не підлягають.
5.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ
5.1. При укладенні Договору страхування на підставі цих додаткових умов у ньому
передбачається період очікування, під яким розуміється період часу, протягом якого майно, що
знаходиться на зберіганні в холодильних камерах (установках), не повинно псуватися після
припинення або виходу з ладу холодильних камер (установок) за умови, що холодильна камера
(установка) протягом цього часу залишається постійно закритою. Тривалість періоду очікування
для окремих категорій застрахованого майна встановлюється за погодженням Сторін та
зазначається у Договорі страхування.
5.2. Збитки, що настали протягом періоду очікування внаслідок відхилень від заданих
температур зберігання, не підлягають відшкодуванню за виключенням випадків, коли вони були
викликані, якщо інше не передбачено Договором страхування:
5.2.1. Потраплянням у холодильну камеру холодоагенту внаслідок його витоку або викиду;
5.2.2. Випадковим заморожуванням продуктів, що мають зберігатися в охолодженому стані та
не підлягають замороженню.
6.

ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА

6.1. Крім обов’язків, зазначених у Правилах страхування, Страхувальник зобов’язаний, якщо
інше не передбачено Договором страхування:
6.1.1. Вести облік товарів, що перебувають на зберіганні в холодильних камерах (установках),
фіксуючи в облікових документах дати вилучення товарів або вкладання їх на зберігання в
холодильну камеру (установку), їх найменування, кількість і вартість та, при настанні події, що
має ознаки страхового випадку, надати Страховику відповідні дані обліку про наявність товарів

у холодильних камерах (установках);
6.1.2. Вести журнал режиму роботи кожної холодильної камери (установки) із зазначенням
температур охолодження в камері, поточних ремонтів та технічного обслуговування, та інших
необхідних даних;
6.1.3. Вживати усіх необхідних заходів щодо забезпечення нормальної роботи холодильної
камери (установки) відповідно до рекомендацій її виробника, загальноприйнятих правил його
експлуатації та вказівок компетентних органів;
6.1.4. Забезпечувати постійне технічне обслуговування холодильної камери (установки),
контроль за її роботою та догляд за такою холодильною камерою (установкою) з боку
кваліфікованого технічного персоналу;
6.1.5. При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, забезпечити
представникам Страховика доступ до місця дії Договору страхування, а також до документів з
обліку застрахованого майна, журналів режиму роботи холодильних камер (установок), інших
документів, необхідних для встановлення причин та обставин настання події, що має ознаки
страхового випадку та визначення розміру завданих збитків.
7.

ОСОБЛИВІ УМОВИ.

7.1. Положення, викладені в цих додаткових умовах, доповнюють положення Правил
страхування та застосовуються до Договору страхування разом з ними. За наявності
розбіжностей між положеннями Правил страхування та цих додаткових умов, застосовуються
відповідні положення цих додаткових умов.
7.2. Якщо Договором страхування не передбачено інше, то в частині, неврегульованій цими
додатковими умовами, діють Правила страхування.
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Додаток № 3
до Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9
статті 6 Закону України "Про страхування")
(нова редакція) № 01.11 від 01 жовтня 2020
року

ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАШИН ТА
ОБЛАДНАННЯ ВІД ПОМИЛОК
(код-01.11.02)

Положення, викладені в цих Особливих умовах, доповнюють положення Правил
та
застосовуються до Договору страхування разом з ними . У випадку наявності розбіжностей між
положеннями Правил і цих Особливих умов , застосовуються відповідні положення цих
Особливих умов.
1. За Договором страхування, що укладений відповідно до Правил і цих Особливих умов (далі
за текстом – Особливі умови) приймаються машини, що перебувають у технічно справному та
працездатному стані, тобто монтаж та установка яких цілком закінчені, та які після пускових,
налагоджувальних робіт та випробувань цілком підготовлені до експлуатації, а саме:
 виробничі машини, апарати, прилади, механізми та/або обладнання (верстати, мішалки,
насоси, компресори, ємності, преси тощо), в тому числі їх частини та/або вузли, деталі;
 допоміжні машини, апарати, прилади, механізми та/або обладнання, в тому числі їх частини
та/або вузли, деталі;
 машини з вироблення енергії (парові котли, турбіни, генератори, двигуни та інші) в тому
числі їх частини та/або вузли, деталі;
 машини та установки для розподілення та передачі енергії (трансформатори, високовольтні
та низьковольтні установки, вимикачі, лінії електропередачі тощо), в тому числі їх частини
та/або вузли, деталі;
 інші машини, апарати, механічне обладнання та технологічні установки, в тому числі їх
частини та/або вузли, деталі.
1.1.
На страхування можуть прийматися як окремі машини, так і повне машинне обладнання
виробничої ділянки, цеху або заводу (підприємства).
1.2.
Застрахованими за Договором страхування є лише ті машини, які зазначені в переліку
застрахованих машин. Перелік застрахованих машин є обов'язковим додатком до договору
страхування.
При страхуванні однорідних груп машин допускається вказувати в переліку застрахованих
машин загальну кількість машин, без вказівки характеристик кожної окремої машини.
1.3.
Договором страхування може бути передбачено, що машини вважаються застрахованими
під час їхнього використання за функціональним призначенням, зберігання, транспортування в
межах місця страхування, у тому числі під час навантаження, розвантаження, демонтажу з
метою очищення або проведення технічного обслуговування, планових, поточних, середніх і
капітальних ремонтів та їх наступного повторного монтажу.
1.4.
Машини, які монтуються в перший раз, вважаються застрахованими тільки з моменту
повного завершення їхнього монтажу, установки, пуско-налагоджувальних робіт та успішного
завершення випробувань.
1.5.
Якщо в договорі страхування це окремо зазначено, машини та обладнання приймаються
на страхування з усіма невід'ємними інженерними комунікаціями та фундаментами відповідно
до проектної документації.
2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Особливими умовами
страхуванням не є застрахованими:
2.1.
всі види змінного інструменту, конвеєрні та інші стрічки, фільтри, абразивні кола,

пуансони, матриці, форми для лиття, циліндри глибокого друку, штампи, кліше, дробильні
молотки, троси, ланцюги, ремені, сита, шланги, шипи, гусениці, кабелі, візерункоутворюючі
вали, свердла, відбійні молотки, ножі, зуби, ріжучі полотна, полотна пил, шліфувальні диски та
інші предмети, які в зв'язку з їх експлуатацією та/або внаслідок властивостей підвладні
підвищеному зношуванню або амортизації;
2.2.
футеровка печей, топки, колосники та сопла;
2.3.
вироби зі скла, кераміки, деревини, гумові шини;
2.4.
пально-мастильні матеріали, газ, сировина, охолоджувальні рідини, змазка, каталізатори,
інші хімікати, фільтрувальні та інші допоміжні та видаткові матеріали, крім масла в
трансформаторах;
2.5.
інші предмети (деталі), які у зв’язку з їх експлуатацією та/або за характером матеріалу
схильні до зносу та амортизації у великій мірі, або підлягають періодичній заміні, або строк
служби яких значно нижче строку служби машини (обладнання).
3. Якщо інше не передбачено договором страхування, за цими Особливими умовами
страхуванню не підлягають:
3.1.
офісне обладнання;
3.2.
обчислювальна техніка, периферійне та мережеве обладнання;
3.3.
транспортні засоби, призначені для перевезення людей і вантажів;
3.4.
пересувне будівельне обладнання.
3.5.
пристрої зв’язку та передачі інформації;
3.6.
медичні апарати, що використовують іонізуюче випромінювання та електронні медичні
прилади;
3.7.
електронні вимірювальні прилади;
3.8.
спеціалізоване обладнання кіно- та телестудій, кінокопіювальних фабрик та кінокасети,
конторські машини, копіювальна техніка, електронні мікроскопи, радіолокаційні станції, антенні
пристрої тощо.
4. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування за цими
Особливими умовами, є непередбачені поломки (відмови) машин, що призвели до пошкодження
або загибелі (конструктивної повної загибелі або повної загибелі) машин внаслідок
нижчезазначених подій:
4.1.
дефекти машин, помилки, допущені при проектуванні, конструюванні, розрахунках,
виготовленні та монтажі машин, неякісне виготовлення машин;
4.2.
дефекти лиття та матеріалів при виготовленні машин;
4.3.
відмова або неправильні показники контрольної, вимірювальної апаратури;
4.4.
ненавмисні помилки або необережність персоналу Страхувальника у використанні,
обслуговуванні або експлуатації машин, в тому числі внаслідок відсутності достатнього досвіду
у персоналу;
4.5.
розрив тросів, ланцюгів, падіння застрахованих предметів та їх удар об інші предмети;
4.6.
перевантаження, перегрів, вібрація, розладка, заклинювання, засмічення механізмів
сторонніми предметами, забруднення механізмів, зміна тиску всередині механізмів та „втома”
матеріалів;
4.7.
розрив (вибух) в результаті дії відцентрової сили;
4.8.
вплив електроенергії в вигляді короткого замикання електричного струму,
перевантаження електричної мережі, пошкодження ізоляції, дугового розряду, перепаду
електроенергії у мережі енергопостачання, виникнення індукованого струму, механічної дії
електричного струму, падіння напруги, атмосферного розряду (крім влучення блискавки) та
інших подібних явищ (включаючи пожежу, якщо шкоду завдано безпосередньо тим предметам, в
яких виникла пожежа);
4.9.
гідравлічний удар або нестача рідини в котлах, парогенераторах та апаратах, що діють за
допомогою пара та рідини;
4.10. вибух парових казанів, двигунів внутрішнього згорання та інших джерел енергії за умови,
що відшкодовується тільки збиток, спричинений безпосередньо предметам, в яких виник вибух;
4.11. поломка або несправність приставок, захисних або регулюючих пристроїв;
4.12. буря (шторм, ураган), мороз, льодохід;
4.13. вплив інших внутрішніх або зовнішніх факторів, визначених в договорі страхування за

згодою сторін.
5. Договором страхування може бути передбачено в межах відповідних лімітів відповідальності
(лімітів зобов’язань) Страховика відшкодування наступних витрат, пов’язаних зі страховим
випадком:
5.1.
необхідних, доцільних, здійснених в розумних межах витрат щодо запобігання або
зменшення збитків та для рятування застрахованого майна;
5.2.
витрат, що пов'язані з ліквідацією наслідків страхового випадку;
5.3.
витрат на розчищення території після настання страхового випадку;
5.4.
витрат на переміщення та захист застрахованого майна, що не було пошкоджене в
результаті страхового випадку;
5.5.
витрат на транспортування пошкодженого майна до найближчого місця ремонту, але не
більше ніж на 50 кілометрів від місця події, якщо договором не передбачено інше;
5.6.
витрат на оплату вартості послуг експертів, необхідних при відновлені застрахованого
майна;
5.7.
інших витрат, пов’язаних зі страховим випадком, за згодою сторін.
6. Відповідно до цих Особливих умов страхування, якщо це передбачено умовами договору
страхування, Страховик відшкодовує непрямі збитки, викликані перервою у виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності), через пошкодження, конструктивну повну
загибель, повну загибель застрахованих машин внаслідок настання страхових ризиків,
визначених у пункті 4 цих Особливих умов страхування та у договорі страхування.
6.1.
Ризик виникнення непрямих збитків, викликаних перервою у виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності) може бути застрахований як стосовно всього
машинного парку Страхувальника, так і стосовно окремих машин, перелік яких зазначається в
договорі страхування.
6.2.
Ризик виникнення непрямих збитків, викликаних перервою у виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності) може бути застрахований тільки на користь самого
Страхувальника.
6.3.
При укладенні договору страхування в обсяг страхового покриття можуть бути включені
один, декілька або всі страхові ризики, зазначені в пункті 4 цих Особливих умов та один,
декілька або всі види витрат, пов’язаних зі страховим випадком, що зазначені в пункті 5 цих
Особливих умов.
7. За згодою сторін договір страхування може бути укладено з урахуванням умов застережень,
прийнятих в міжнародній практиці страхування промислових машин та технологічного
обладнання від поломок.
8. За цими Особливими умовами страхуванням не покриваються пошкодження або загибель
машин та обладнання, що сталися внаслідок:
8.1.
умислу Страхувальника (Вигодонабувача), їх працівників, представників, або осіб, які
пов'язані з ним умовами будь-яких договорів, та несуть згідно з такими договорами
відповідальність за збереження та/або дотримання відповідних умов експлуатації застрахованих
машин.
8.2.
безпосереднього постійного впливу експлуатаційних факторів, а саме зносу, корозії,
ерозії, кавітації, іржі, окислювання, забруднення, накипу в казанах, гниття, а також тривалого
впливу атмосферних, хімічних, температурних факторів та інших наслідків нормальної
експлуатації та природних властивостей (процесів), що притаманні застрахованому майну.
Однак наступний збиток, заподіяний сусіднім деталям, вузлам, агрегатам у результаті
взаємодії з деталями, вузлами та агрегатами, які були піддані впливу виключених факторів,
підлягає відшкодуванню;
8.3.
зборки та розбирання, що не пов’язані з ремонтом, технічним оглядом або регламентними
роботами;
8.4.
експлуатації на режимах або в умовах, що не відповідають інструкціям з експлуатації
виробника (постачальника, розробника), використання машин та обладнання не за
призначенням;
8.5.
збою, деградаційної відмови, ресурсної відмови, відмови, що усувається шляхом
регулювання або настроювання, а також шляхом переустановки або заміни програмного
забезпечення.

8.6.
Якщо інше не передбачено договором страхування, за цими Особливими умовами
страхуванням не покриваються:
8.6.1. пошкодження або загибель машин та обладнання, що сталися внаслідок помилок у
конструкції, дефектів лиття та матеріалів, виробничих дефектів, якщо відповідальність за
заподіяний збиток у період чинності гарантійних зобов'язань, законодавства або договору несе
виготовлювач, постачальник машин та обладнання, підрядник монтажних робіт або особа, яка
здійснювала їхній ремонт або обслуговування.
Однак, якщо відповідальність зазначених осіб обмежена за чинним законодавством, збиток
понад суму, належну Страхувальнику від винної особи, підлягає відшкодуванню;
8.6.2. проведення випробувань, експериментальних або дослідних робіт, при яких були
навмисне завищені нормальні експлуатаційні навантаження.
Однак збиток, викликаний аварійним відключенням турбоагрегату, що перебуває під
навантаженням, при випробуваннях трансформатора на коротке замикання, при
випробуваннях піднімальних пристроїв (кранів) з електричним приводом на аварійне
гальмування, підлягає відшкодуванню;
8.6.3. пожежі, а також заходів з її гасіння та наступного зносу будівлі, крім випадку,
зазначеного в пункті 4.8 цих Особливих умов.
Однак збиток, заподіяний застрахованій машині в результаті впливу корисного вогню (вогню,
що використовується для нагрівання робочого тіла), підлягає відшкодуванню, якщо цей збиток
виник внаслідок неконтрольованого відхилення процесу згоряння палива від установлених норм;
8.6.4. прямого влучення блискавки.
Однак збиток, викликаний перевантаженням вимірювального та регулюючого обладнання або
коротким замиканням в електричних з'єднаннях застрахованих машин внаслідок удару
блискавки, підлягає відшкодуванню;
8.6.5. хімічного вибуху, крім вибуху суміші газів у казанах;
8.6.6. використання, збереження або тимчасового розміщення в межах місця страхування
газового устаткування та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є
невід'ємною частиною інженерних комунікацій або виробничого процесу місця страхування;
8.6.7. стихійних явищ (тиск снігового шару, зсув ґрунту, осідання ґрунту, вихор, буран, смерч,
град, злива, незвичайні для даної місцевості атмосферні опади, повінь, паводок, вихід
підґрунтових вод, торнадо, тайфун, цунамі, селеві потоки, снігові обвали, гірські обвали, схід
лавини, каменепад та інші небезпечні стихійні або природні явища), крім зазначених в пункті
4.12 цих Особливих умов;
8.6.8. падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, їхніх частин або вантажу,
що ними перевозився, або інших предметів;
8.6.9. безпосереднього зіткнення з застрахованим майном самохідного транспортного засобу (в
тому числі того, що рухається по рейках);
8.6.10. обвалу будівель або їх частин, якщо обвал не викликаний страховим випадком;
8.6.11. бою скла, пошкодженням димом, звукового удару;
8.6.12. пошкодження водою, водяною парою та рідинами внаслідок раптового та
непередбачуваного витікання води (та/або рідини, водяної пари) з труб, установок, резервуарів
водопостачальних, каналізаційних, та опалювальних систем, системи протипожежного водоводу
внаслідок їх пошкодження, розриву або переповнення, в тому числі із сусідніх приміщень;
8.6.13. пошкодження водою, водяною парою та рідинами внаслідок спрацьовування систем
пожежогасіння. Договором страхування може бути передбачено включення в обсяг страхового
покриття зазначеного ризику за умови, якщо автоматична система пожежегасіння була надана
організаціями, мають офіційний дозвіл на їх виготовлення (продаж і монтаж), і регулярно
перевіряється спеціалізованими установами технічного контролю;
8.6.14. пошкодження гризунами, комахами, цвіллю, грибком;
8.6.15. крадіжки зі зламом (з проникненням), грабежу, розбою, умисного знищення або
пошкодження майна або спроби здійснення зазначених дій.
Однак збиток, внаслідок крадіжки, грабежу та розбою, заподіяний не викраденим машинам та
обладнанню, підлягає відшкодуванню;
8.6.16. крадіжки або розкрадання майна під час або безпосередньо після страхового випадку;
8.6.17. будь-яких дефектів, що існували на момент укладання договору страхування та про які

Страхувальник (Вигодонабувач) знав або повинен був знати.
9. Зазначені в пункті 8 цих Особливих умов виключення діють тільки стосовно машин (частин
машин), на які безпосередньо впливали виключені фактори. Збиток, заподіяний машинам
(частинам машин), на які безпосередньо не впливали виключені фактори, покривається
страхуванням.
10. За цими Особливими умовами не відшкодовуються збитки, за які несуть відповідальність
треті особи за угодами поставки, ремонту або гарантії якості застрахованого обладнання, оренди
тощо. Договором страхування може бути передбачено, що у випадку, якщо треті особи
заперечують свій обов’язок відшкодовувати шкоду, Страховик сплачує страхове відшкодування
згідно з цими Особливими умовами.
11. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, штрафи, пені та інші стягнення, платежі з
відшкодування збитків третім особам будь-якого виду та інші непрямі збитки.
12. Договором страхування можуть бути передбачені інші обмеження страхування та/або
виключення зі страхових випадків.
13. Окремі виключення із числа перерахованих в пункті 8-10 цих Особливих умов можуть не
застосовуватися при укладенні Договору страхування.
14. Договором страхування можуть бути передбачені наведені в цьому пункті додаткові умови
(застереження) з урахуванням галузевої специфіки машин та обладнання, не обмежуючись
нижченаведеним переліком додаткових умов (застережень). Додаткові умови страхування,
викладені в цьому пункті, застосовуються в договорі страхування, якщо в ньому є вказівка на
їхнє застосування або вони включені в текст договору страхування: Додаткові умови, викладені
в цьому розділі, уточнюють і доповнюють страхове покриття, зазначене в пункті 4 цих
Особливих умов, при страхуванні машин і застосовуються до договору страхування разом з ним.
14.1. Вибух установки, що працює під тиском
При включенні в договір страхування цього застереження, на додаток до відшкодування збитку,
заподіяного самій застрахованій машині в результаті її фізичного вибуху, Страховик
відшкодовує збиток, заподіяний фізичним вибухом майну, що примикає до машини, яке
належить Страхувальнику (Вигодонабувачу).
У договорі страхування встановлюється окрема страхова сума (ліміт відповідальності / ліміт
зобов’язань Страховика), у межах якої Страховик відшкодовує збиток майну, що примикає.
Страхове покриття відповідно до цієї додаткової умови (застереження) надається за умови
сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.
14.2. Додаткові витрати
При включенні в договір страхування цього застереження, на додаток до відшкодування збитку,
передбаченого страховим покриттям, Страховик відшкодовує додаткові витрати Страхувальника
на оплату робіт з ремонту застрахованих машин у понаднормовий час, нічний час, в офіційні
свята та вихідні дні, а також транспортні витрати, викликані терміновістю проведення
ремонтних робіт (крім витрат на авіатранспорт).
Додаткові витрати відшкодовуються в межах страхової суми (ліміту відповідальності / ліміту
зобов’язань Страховика), встановленої договором страхування для кожної застрахованої
машини.
У договорі страхування зазначаються конкретні види додаткових витрат, що підлягають
відшкодуванню Страховиком відповідно до цього застереження.
Страхове покриття відповідно до цієї додаткової умови (застереження) надається за умови
сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.
14.3. Авіаційні витрати
При включенні в договір страхування цього застереження, на додаток до відшкодування збитку,
передбаченого страховим покриттям, відшкодовуються витрати на авіаперевезення, якщо вони
необхідні для скорочення строків ремонтних робіт застрахованих машин.
Авіаційні витрати відшкодовуються в межах страхової суми (ліміту відповідальності / ліміту
зобов’язань Страховика), встановленої договором страхування для кожної застрахованої
машини.
Страхове покриття відповідно до цієї додаткової умови (застереження) надається за умови
сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.
14.4. Фундамент машини

При включенні в договір страхування цього застереження, на додаток до відшкодування збитку,
передбаченого страховим покриттям, відшкодовується збиток, заподіяний фундаменту машини
та інших конструктивних елементів будинку, що є складовою частиною застрахованої машини,
за умови, що збиток викликаний відмовою (поломкою) або загибеллю застрахованої машини.
У договорі страхування може бути встановлена окрема страхова сума (ліміт відповідальності /
ліміт зобов’язань Страховика) в розмірі відновлювальної вартості зазначених елементів, якщо
інше не передбачено договором страхування.
Страхове покриття відповідно до цієї додаткової умови (застереження) надається за умови
сплати Страхувальником додаткового страхового платежу.
14.5. Машини, що використовуються для підземних робіт
При страхуванні машин, що використовуються для підземних робіт, на додаток до виключень
зазначених в цих Особливих умов, виключаються ризики відмови (поломки) або загибелі
застрахованих машин у результаті вибуху газу, проникнення води, впливу піску та глини,
обвалення тунелів, шахт та опор кріплення заводів
14.6. Додаткові
умови
страхування
на
випадок
перерви
у
виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності)
14.6.1. За договором страхування, який укладено відповідно до цих Особливих умов страхування
Страховик надає Страхувальнику страховий захист на випадок збитків, завданих перервою у
виробництві (господарській/підприємницькій діяльності), що наступила у результаті
пошкодження, конструктивної повної загибелі або повної загибелі застрахованого майна
Страхувальника, причиною якого є страхові випадки, визначені в пункті 4 цих Особливих умов.
14.6.2. За договором страхування відшкодовуються збитки, завдані внаслідок перерви у
виробництві (господарській/підприємницькій діяльності) за період, що починається з дати
настання перерви до її закінчення (до дати, коли за належної ретельності та швидкості виконання
робіт, ремонту, відбудови, заміни загиблого або пошкодженого майна має бути закінчено), не
обмежуючись датою припинення дії договору страхування, але за період, що не перевищує
встановлений у договорі страхування за згодою сторін період перерви виробництва
(підприємницької діяльності), що покривається страхуванням (період відшкодування), у межах
від одного до дванадцяти місяців, якщо інший строк не визначено договором страхування.
14.6.3. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик також відшкодовує
витрати Страхувальника зі зменшення збитків від переривання господарської/підприємницької
діяльності (виключаючи витрати на гасіння пожежі та т. ін.) та витрати, що перевищують
нормальні і вимушено понесені Страхувальником для заміни готової продукції, що
використовується Страхувальником, але не більше суми, на яку зменшено збиток.
14.6.3.1. Якщо Страхувальник здійснив нижчезазначені заходи і це призвело до зменшення
збитків від переривання господарської/підприємницької діяльності, то таке зменшення збитків
враховується при розрахунку страхового відшкодування шляхом додавання до суми збитків від
переривання господарської/підприємницької діяльності суми витрат на здійснення визначених
цим пунктом заходів:

повне або часткове відновлення придатності майна (крім витрат на ремонт
(відновлення) майна);

приведення майна до стану, придатного для використання (крім витрат на ремонт
(відновлення) майна);

збільшення обсягу виробничої діяльності в іншому місці.
14.6.4. Перерва у виробництві вважається завершеною, якщо в ході відновлювальних ремонтних
робіт забезпечені базові технічні умови, необхідні для продовження виробничого процесу.
Залишкові дефекти, що носять естетичний характер і не впливають на безперервність
виробничого процесу, не можуть розглядатися як достатня підстава для продовження перерви у
виробництві.
14.6.5. У договорі страхування може бути встановлена часова безумовна франшиза в днях за
кожним
страховим
випадком,
пов'язаним
з
перервою
у
виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності), виходячи з характеру виробництва, наявності
запасів готової продукції та заготовок, впливу строку зупинки виробничої діяльності на
можливість виникнення непоправного збитку та інших показників.
14.6.6. При настанні страхового випадку, за результатами якого наступила перерва у виробництві

(господарській/підприємницький діяльності), страхове відшкодування визначається виходячи з
величини понесених поточних та додаткових витрат зі здійснення господарської діяльності
протягом періоду перерви у виробництві (господарській/підприємницькій діяльності) і прибутку,
який одержав би Страхувальник від цієї діяльності, якби не відбулася перерва у виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності) та з урахуванням інших умов договору страхування.
14.6.7. Страхова сума (ліміт відповідальності / ліміт зобов’язань Страховика) при страхуванні
збитків від перерви у виробництві (господарській/підприємницькій діяльності) є граничною
сумою страхового відшкодування. Страхові відшкодування за всіма страховими випадками за
весь строк дії договору страхування не можуть перевищити розмір страхової суми (ліміту
відповідальності / ліміту зобов’язань Страховика), встановленої договором страхування.
14.6.8. Збиток внаслідок перерви у виробництві (господарській/підприємницькій діяльності)
складається з:

поточних
та
додаткових
витрат
Страхувальника
з
продовження
господарської/підприємницької
діяльності
в
період
перерви
у
виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності);

втраченого прибутку від господарської (підприємницької) діяльності Страхувальника в
результаті настання перерви у виробництві (підприємницькій діяльності).
14.6.8.1. Під
поточними
витратами
Страхувальника
з
продовження
господарської/підприємницької діяльності розуміються витрати, не пов’язані зі зміною обсягу
виробництва або реалізації товарів, робіт, послуг, які Страхувальник неминуче продовжує
здійснювати в період перерви у виробництві (господарській/підприємницькій діяльності), для
того, щоб після проведення відновлювального ремонту пошкодженого або загиблого майна, або
його заміни, у найкоротший строк відновити перервану господарську/підприємницьку діяльність
в обсязі, що існував безпосередньо перед настанням страхового випадку. До поточних витрат
відносяться:

заробітна плата штатних працівників Страхувальника і винагорода співробітникам, які
працюють за цивільно-правовими договорами;

обов'язкові відрахування (платежі) органам соціального страхування ;

плата за оренду приміщень, обладнання або іншого майна, що орендоване
Страхувальником для своєї господарської/підприємницької діяльності, якщо за умовами
договорів оренди, найму або інших подібних їм договорів, орендні платежі підлягають оплаті
орендарем незалежно від факту пошкодження або загибелі орендованого майна;

податки та збори, що підлягають оплаті незалежно від обороту і результатів
господарської/підприємницької діяльності, у тому числі земельний податок, регіональні і місцеві
збори тощо;

амортизаційні відрахування за встановленими для підприємства Страхувальника
нормами;

відсотки по кредитах або інших залучених коштах, якщо ці кошти залучалися для
розвитку господарської/підприємницької діяльності, що була перервана внаслідок пошкодження,
знищення або втрати застрахованого майна;

інші витрати - платежі за користування електричною і тепловою енергією, за газ, воду,
користування телефоном; постійні витрати на проведення технічних перевірок, підтримку
основних засобів у робочому стані, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, вимог техніки
безпеки, вимог пожежної безпеки та охорони тощо.
14.6.8.2. Під
додатковими
витратами
Страхувальника
з
продовження
господарської/підприємницької
діяльності
в
період
перерви
у
виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності) розуміються:

необхідні і доцільні витрати, зроблені Страхувальником у період перерви
господарської/підприємницької діяльності, що безпосередньо пов'язані із настанням страхового
випадку, та здійснені з метою уникнення або скорочення тривалості періоду перерви у
виробництві (господарській/підприємницькій діяльності).
Страхувальнику відшкодовуються додаткові витрати в зв'язку з господарською діяльністю, яка
здійснюється в межах застрахованих будівель, споруд і виробничих ділянок.

витрати з перенесення виробництва/господарської діяльності в межах території
страхування і їх переустаткування під виробничі операції в рамках господарської діяльності

Страхувальника.
14.6.8.2.1.
До додаткових витрат не відносяться:

витрати Страхувальника, пов'язані з нормальним ходом господарської діяльності
протягом періоду часу, аналогічного періоду вимушеного простою, якби не відбулося знищення
або пошкодження застрахованого майна;

витрати, що підлягають відшкодуванню відповідно до інших умов цих Особливих умов та
договору страхування, у тому числі витрати на ремонт, відновлення або заміну пошкодженого,
знищеного або втраченого майна.
14.6.8.3. Під втраченим прибутком від господарської/підприємницької діяльності розуміється
прибуток, який Страхувальник одержав би протягом періоду часу, на який було перервано
виробництво (господарська/підприємницька діяльність) за рахунок випуску продукції, надання
послуг, для підприємств торгівлі – за рахунок продажу товарів.
14.6.9. Договором страхування може бути передбачено компенсацію усіх або частини
витрат, понесених у результаті перерви виробництва, визначених в цих Додаткових умовах.
14.6.10. Перерва у виробництві вважається такою, що наступила, якщо виробництво або
господарська/підприємницька діяльність Страхувальника, зазначені в договорі страхування,
повністю або частково припиняються внаслідок пошкодження, конструктивної повної
загибелі або повної загибелі застрахованого майна в результаті настання страхового випадку
за ризиками, які визначено у Розділі 4 цих Особливих умов.
14.6.11. Якщо інше не передбачено договором страхування, не підлягають відшкодуванню
наступні витрати Страхувальника:
14.6.11.1. витрати на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних і
швидкозношуваних предметів, продукції і товарів, палива, запчастин, тари тощо, необхідних
для здійснення господарської діяльності;
14.6.11.2. суми податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизів, мита та інших
податків, об’єктом оподаткування яких є оборот або фінансовий результат господарської
діяльності Страхувальника (обсяг реалізації, доход, прибуток);
14.6.11.3. ліцензійні та авторські винагороди, що виплачуються на основі обсягу обороту
або продажів, а також винагороди винахідникам;
14.6.11.4. суми виплачуваної в залежності від обсягу обороту або фінансового результату,
заробітної плати робітникам-відрядникам (крім оплати праці, гарантованої законодавством),
премій і винагород, інших видів матеріального заохочення, основою розрахунку яких є
оборот або фінансовий результат господарської/підприємницької діяльності Страхувальника;
14.6.11.5. витрати на оплату вартості послуг, що надаються сторонніми юридичними або
фізичними особами (що не є співробітниками Страхувальника), продовження придбання/
отримання яких не є обов’язковим для поновлення (продовження) господарської діяльності;
14.6.11.6. витрати на оплату вартості послуг, що використовуються для продажу чи
виробництва, за виключенням плати за оренду приміщень, обладнання та інших необхідних
засобів виробництва, що орендуються Страхувальником для здійснення господарської
діяльності;
14.6.11.7. страхові платежі (внески, премії), що сплачуються за договорами страхування;
14.6.11.8. витрати на оплату вартості перевезень вантажів (товарів, продукції тощо), що
відправляються Страхувальником, а також інші витрати, пов'язані з перевезенням таких
вантажів;
14.6.11.9. витрати з оплати вартості операцій, що не мають безпосереднього відношення до
господарської/підприємницької діяльності Страхувальника, наприклад: операції із цінними
паперами, земельними ділянками або операції з вільними коштами або капіталами, а також
прибуток від таких операцій;
14.6.11.10. неустойки, штрафи, пені або інші штрафні санкції в грошовій формі, які
Страхувальник відповідно до укладених ним договорів зобов'язаний сплатити за невиконання
своїх договірних зобов'язань, зокрема, за не поставку в строк, затримку у виготовленні товару
або наданні послуг або інших подібних зобов'язань, якщо:
 таке невиконання зобов’язань не є безпосереднім наслідком перерви, що наступила, у
господарській/підприємницькій діяльності внаслідок страхового випадку;

 вищевказані санкції передбачені договорами, що вступають у силу після настання
страхового
випадку,
в
результаті
якого
наступила
перерва
у виробництві
(господарській/підприємницькій діяльності).
14.6.11.11. судові витрати.
Деякі з зазначених в цьому пункті витрат можуть бути включені в обсяг страхового покриття за
згодою сторін за умови, якщо такі витрати не будуть здійснені, неминуче відбудеться зупинка
виробничої (підприємницької/господарської) діяльності, та якщо сума здійснених витрат не
перевищить розміру реалізаційного прибутку, втраті якого вдалося запобігти за допомогою цих
витрат.
14.6.12. За умови сплати додаткового страхового платежу договором страхування може бути
передбачено відшкодування непрямих збитків Страхувальника в результаті псування товарів
(продуктів), що належать Страхувальнику, а також товарів (продуктів) інших осіб, прийнятих
Страхувальником на зберігання, якщо Страхувальник згідно з законодавством або договором
несе ризик їхньої загибелі або пошкодження.
14.6.12.1. Непрямі збитки підлягають відшкодуванню, якщо вони виникли внаслідок браку
електроенергії, тепла (холоду), світла, пари, викликаного поломкою (відмовою) або загибеллю
застрахованих машин.
14.6.12.2. У договорі страхування повинна бути зазначена номенклатура товарів (продуктів), що
покриваються страхуванням, вартість одиниці товару (продукту) на момент укладання договору
страхування, і встановлена страхова сума в розмірі загальної вартості товарів (продуктів).
14.6.12.3. Якщо страхова сума встановлена в розмірі меншому страхової вартості, має місце
страхування в частці.
14.6.12.4. При виникненні збитку Страхувальник зобов'язаний забезпечити Страховику
можливість огляду пошкоджених товарів (продуктів).
14.6.12.5. Страхове відшкодування відповідно до умов цього пункту виплачується в розмірі
вартості пошкоджених товарів (продуктів), розрахованої шляхом множення вартості одиниці
товару (продукту), зазначеної в договорі страхування, на кількість пошкоджених одиниць товару
(продукту). У випадку, якщо споживчі властивості товару можуть бути відновлені, і витрати на
відновлення споживчих властивостей товару не перевищують їхню вартість, страхове
відшкодування виплачується в розмірі витрат на відновлення споживчих властивостей
пошкоджених товарів.
14.6.13. Не підлягають відшкодуванню збитки у випадку, якщо:
14.6.13.1.
під час перерви у виробництві наступили події, що носять надзвичайний
характер (форс-мажор), які не відносяться до страхових випадків, внаслідок яких
збільшується період перерви у виробництві - у тому розмірі, в якому настання таких подій
призвело до збільшення збитку від перерви у виробництві.
14.6.13.2.
збільшення збитку відбулося у зв'язку з розширенням або оновленням
виробництва (господарської/підприємницької діяльності) в порівнянні з його станом
безпосередньо перед настанням страхового випадку.
14.6.13.3.
мали
місце
затримки
у
відновленні
виробництва
(господарській/підприємницької діяльності), пов'язані з веденням справ у суді або арбітражі,
з'ясуванням відносин власності, володіння, оренди або наймання майна та т. ін. - у тому
розмірі, в якому настання таких затримок призвело до збільшення збитку від перерви у
виробництві.
14.6.13.4.
Страхувальник не зміг вчасно відновити пошкоджене або замінити втрачене
майно або вчасно вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення виробництва
(господарської/підприємницької діяльності) через відсутність або брак коштів.
14.6.13.5.
Страхувальник, маючи на те можливість, вчасно не замінив (відновив),
пошкоджене або знищене в результаті страхового випадку майно і вчасно не вжив всіх
необхідних заходів щодо відновлення виробництва.
14.6.13.6.
відновлення майна або поновлення виробництва затримується у зв'язку з тим,
що адміністративними органами або іншими органами влади накладаються будь - які
обмеження відносно відновлювальних робіт або господарської/підприємницької діяльності
Страхувальника.
14.6.13.7.
збитки збільшено внаслідок втручання страйкарів або інших осіб в

реконструкцію, ремонт, заміну або відновлення застрахованого майна - у тому розмірі, в
якому настання таких затримок призвело до збільшення збитку від перерви у виробництві.
14.6.13.8.
збитки є наслідком невиконання Страхувальником зобов’язань за угодами
лізингу, будь-якими іншими договірними зобов’язаннями, крім зобов’язань, виконання яких
згідно з умовами договору страхування відноситься до поточних витрат;
14.6.13.9.
збитки є наслідком прийняття будь-якого нормативного акту (закону, наказу,
розпорядження тощо), що регулює використання, реконструкцію, ремонт, знесення
застрахованого майна або іншого втручання будь-яких органів влади у відновлення
застрахованого майна;
14.6.13.10. збитки є наслідком втрати Страхувальником ринків збуту товарів (продукції,
послуг) або інші наслідки переривання господарської/підприємницької діяльності.
14.6.14. Страхування не поширюється на збитки Страхувальника, пов'язані з:
14.6.14.1.
Позовами третіх осіб до Страхувальника, виконання зобов'язань перед якими
стало неможливим у результаті перерви у виробництві;
14.6.14.2.
Компенсацією моральної шкоди;
14.6.14.3.
Захистом честі, достоїнства та ділової репутації.
14.6.15. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування щодо збитків Страхувальника
внаслідок переривання господарської/підприємницької діяльності після встановлення факту
настання
страхового
випадку,
внаслідок
якого
сталося
переривання
господарської/підприємницької діяльності та виплати страхового відшкодування (його частини)
щодо знищеного або пошкодженого майна, якщо інше не передбачено договором страхуання.
14.6.16. При визначенні страхового відшкодування підлягають врахуванню всі фактори, які
могли б вплинути на хід і результати господарської/підприємницької діяльності, якби вона не
була перервана внаслідок подій, визначених у Розділі 4 цих Особливих умов та з використанням
даних бухгалтерського обліку Страхувальника.
14.6.17. При настанні страхового випадку, в результаті якого наступила перерва у виробництві
(підприємницькій діяльності), збиток визначається в наступному порядку:
14.6.17.1. Сума поточних та додаткових витрат Страхувальника з продовження
господарської/підприємницької діяльності протягом періоду перерви обчислюється як сума
фактичних витрат, визначених у пунктах 14.6.8-14.6.12.1 цих Додаткових умов, за період
перерви у виробництві/підприємницькій діяльності;
14.6.17.2. Сума втраченого прибутку від господарської/підприємницької діяльності в
результаті настання перерви у виробництві (господарській/підприємницькій діяльності)
обчислюється як добуток середньоденного прибутку, отриманого Страхувальником від
основної діяльності за період 12 (дванадцять) місяців до дати страхового випадку
(стандартний період), і кількості днів фактичної перерви. Якщо протягом стандартного
періоду прибуток Страхувальником не було отримано, він не має права на одержання від
Страховика відшкодування збитку від втрати прибутку у зв'язку з перервою у виробництві.
14.6.17.3. Поточні витрати з продовження господарської/підприємницької діяльності
підлягають відшкодуванню лише в тому випадку, якщо Страхувальник зобов'язаний за
законом або за договором продовжувати здійснювати такі витрати або якщо їх необхідно
здійснювати для відновлення перерваної діяльності Страхувальника.
14.6.17.4. Поточні витрати з продовження господарської/підприємницької діяльності та
втрата прибутку відшкодовуються лише в тій мірі, у якій вони були б покриті доходами від
господарської/підприємницької діяльності за період перерви у виробництві/підприємницькій
діяльності, якби ця перерва не наступила.
14.6.17.5. Амортизаційні відрахування за встановленими нормами на будівлі, обладнання та
інші основні фонди Страхувальника враховуються при обчисленні страхового відшкодування
тільки в тому випадку, якщо такі відрахування здійснюються на неушкоджені основні фонди
або на їх частини, що залишилися неушкодженими внаслідок страхового випадку.
14.6.18. Розрахунок страхового відшкодування здійснюється з використанням даних
бухгалтерського обліку Страхувальника.
14.6.19. Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування
страховий платіж був сплачений не повністю (у разі сплати його частинами), Страховик визначає
розмір страхового відшкодування за вирахуванням несплаченої частини страхової премії або

пропорційно до сплаченого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.
14.6.20. Виплата страхового відшкодування може здійснюватися одноразово або частинами.
14.6.21. Страхувальник зобов'язаний вчасно відновити пошкоджене або замінити знищене в
результаті виникнення матеріального збитку майно та вчасно вжити всіх необхідних заходів
щодо поновлення виробництва.
14.6.22. Страхувальник зобов'язаний вести бухгалтерський облік згідно з вимогами,
встановленими чинним законодавством, і надавати за запитом Страховика всі бухгалтерські
книги або інші документи, необхідні для визначення розміру понесеного внаслідок страхового
випадку збитку. Крім того, Страхувальник зобов'язаний зберігати баланси та інвентарні описи
(відомості) основних фондів за останні три роки таким чином, щоб виключити можливість їх
знищення одночасно із застрахованим майном.
14.6.23. Якщо Страхувальник одержав відшкодування збитку від третіх осіб, то Страховик
виплачує тільки різницю між сумою страхового відшкодування за договором страхування і
сумою, що компенсована третіми особами.
Стосовно цих Додаткових умов страхування від збитків у результаті перерви у виробничій
(господарській/підприємницькій) діяльності в іншому діють Особливі умови добровільного
страхування машин та обладнання від поломок (за видом добровільного страхування майна
іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування")).
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€тор|н. Б залежност1 в|д 9инник|в, що вплива1оть на оцп1нь сщахового ризику, а с€}ме: вид

д|яльност1 €трахувальника,

особливост1 екоплуатац1| майна, отан майт{а' його м|сцезнаходження'
порядок розрахунку оуми страхового в1дтшкодуванЁ!я, розм|р та вид франтпизи' порядок ог!лати
отрахового платежу, акцштьну оицац!то на ринку страхування, 1ндив|дуальн! умови [оговор1в
стр€|хування, прощами ощахування, що вк.]|}очатоть |нтп| види покриття' застооовуван1 л|м|ти
в|дпов|дальноот1, сщахово| суми' €щаховик мае право заотооовувати додатков| 1ндив1луальн1
коригуюн! коеф!ш|енти у л|апазон| значень 0,01_10'0.
Ёорматив витрат на веден}б[ справи отановить до 65 в|дсотк|в величини страхового тарифу.

Актуар|й

свйоцтво л}

Борець Бладислав Анатол!йович
01_032

вй

15.05.2018

Додаток № 5
до Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9
статті 6 Закону України "Про страхування")
(нова редакція) № 01.11 від 01 жовтня 2020
року
ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬНО –
МОНТАЖНИХ РИЗИКІВ
(код-01.11.03)
Положення, викладені в цих Особливих умовах, доповнюють положення Правил
та
застосовуються до Договору страхування разом з ними. У випадку наявності розбіжностей між
положеннями Правил і цих Особливих умов , застосовуються відповідні положення цих
Особливих умов.

9. На підставі цих Особливих умов Страховик укладає договори страхування зі
Страхувальниками (замовниками будівельно-монтажних робіт, будівельними підприємцями
(підрядниками та субпідрядниками), інвесторами, забудовниками або іншими особами, які
можуть зазнати збитків у результаті випадкової загибелі або пошкодження об’єктів будівельномонтажних робіт) за наявності у них заснованого на законі, договорі або інших правових
підставах майнового інтересу до об’єктів будівельно-монтажних робіт, запропонованих до
страхування.
10. За договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, Страховик
зобов’язується за встановлену Договором страхування плату (страховий внесок, страховий
платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов
Договору страхування, шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній
Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку понесеного ними у зв’язку з
пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого майна, а саме: об’єктами
будівельно-монтажних робіт та іншим майном при проведенні будівельно- монтажних,
пусконалагоджувальних робіт та (або) протягом гарантійного строку експлуатації.
11. Предметом Договору страхування 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), а саме: об’єктами будівельномонтажних робіт та іншим майном при проведенні будівельно- монтажних,
пусконалагоджувальних робіт та (або) протягом гарантійного строку експлуатації.
12. За цими Особливими умовами на страхування можуть бути прийняті:
12.1. Об'єкти будівельно-монтажних робіт (об’єкти будівництва та (або) монтажу) згідно з
укладеним договором підряду (контрактом), а саме: об'єкти нового будівництва, незавершеного
будівництва, модернізації, реконструкції та розширення, капітального ремонту, об'єкти, на яких
проводяться роботи з технічного переоснащення та підтримки потужностей діючих підприємств,
монтажу обладнання, машин, механізмів та конструкцій, тощо;
12.2. Будівельні матеріали та конструкції, що перебувають на будівельному майданчику та
необхідні для здійснення будівельно-монтажних робіт;
12.3. Будівельна техніка та обладнання, розташовані на будівельному майданчику;
12.4. Обладнання будівельного майданчика: будівельні містечка, тимчасові будинки та
споруди, складські будівлі, огородження, будівельні риштування, опалубка, тимчасові інженерні
комунікації, лебідки, зварювальні апарати, інші пристосування, пристрої та інвентар;
12.5. Допоміжні споруди, необхідні для будівництва об’єкту майна: тимчасові обвідні канали,
захисні дамби тощо;
12.6. Наявні об'єкти (майно), тобто такі, що вже перебувають на будівельному майданчику або в
безпосередній близькості від нього (прилягають) та належать замовнику або підряднику на праві

власності або перебувають на їхньому зберіганні або під їхнім контролем, для яких будівельномонтажні роботи є зовнішнім ризиком.
13. Крім страхових ризиків та страхових випадків передбачених Розділом 5 Правил, Страховими
ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування за цими Особливими умовами, є
пошкодження, загибель або втрата об’єктів будівельно-монтажних робіт та (або) застрахованого
майна внаслідок:
13.1. Аварійних подій:
5.1.1. Обвалення або падіння об'єкта, що будується/монтується, в тому числі пошкодження
частинами, що обвалюються або падають;
5.1.2. Розрив тросів та ланцюгів, падіння будівельних блоків та (або) інших предметів на
застраховане майно;
5.1.3. Аварії вантажопідйомної техніки в процесі монтажу;
5.1.4. Вплив електроенергії у вигляді короткого замикання, перевантаження або аварії
електромережі, атмосферних розрядів тощо;
5.1.5. Аварійні події під час перевезення застрахованого майна, що використовується при
проведенні будівельно-монтажних робіт, територією будівельного майданчика;
5.1.6. Аварії (вибух, пожежа, самозаймання тощо) при проведенні вибухових, бурильних,
газоелектрозварювальних (різальних) та інших робіт;
5.1.7. Поломки та пошкодження будівельної техніки внаслідок зовнішнього впливу (падіння,
перекидання, удар тощо);
5.1.8. Ненавмисне пошкодження будівельною та іншою технікою, в тому числі наїзд
транспортних засобів;
5.1.9. Інші аварійні події;
13.2. Ненавмисних помилок персоналу:
5.2.1. Ненавмисні порушення норм і правил провадження робіт (помилки, неуважність,
необережність тощо) особами, що проводять будівельно-монтажні роботи та не є
відповідальними за їх організацію;
5.2.2. Помилки (недогляд, недбалість тощо) будівельного персоналу внаслідок недостатньої
кваліфікації (некомпетентності);
13.3. Недоліків у виконаних будівельно-монтажних роботах та (або) застосування
дефектних матеріалів, конструкцій, за виключенням витрат на заміну, ремонт або усунення
таких дефектних матеріалів, конструкцій або їхніх частин, або усунення недоліків у виконаних
будівельно-монтажних роботах;
13.4. Інших раптових та непередбачених подій, що сталися на будівельному майданчику, не
виключених цими Особливими умовами та договором страхування.
13.5. За згодою сторін додатково можуть бути застраховані нижчезазначені страхові ризики
пошкодження або загибелі об’єктів будівельно-монтажних робіт та (або) застрахованого майна
внаслідок:
5.5.1.
Помилок проектування;
5.5.2.
Помилок при проведенні будівельних робіт;
5.5.3.
Помилок при проведенні монтажних робіт;
5.5.4.
Дефектів матеріалів та (або) конструкцій;
5.5.5.
Терористичних актів.
13.6. За згодою сторін у договорі страхування може бути додатково передбачено страхування
ризику виникнення у Страхувальника непередбачених витрат (збитків), пов'язаних з
післяпусковими гарантійними зобов'язаннями стосовно будинків, споруд і обладнання, що були
побудовані або змонтовані відповідно до укладеного Страхувальником договору підряду
(контракту) у період дії таких зобов'язань (гарантійного строку експлуатації).
5.6.1. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань здійснюється тільки в межах
укладеного зі Страховиком договору страхування будівельно-монтажних ризиків, предметом
Договору страхування за яким є майнові інтереси Страхувальника або іншої особи,
відповідальної за проведення будівельно-монтажних робіт. При цьому страховим випадком є
виникнення у Страхувальника непередбачених витрат (збитків), обумовлених його гарантійними
зобов'язаннями перед замовником, пов'язаних з ремонтом (заміною, відновленням) побудованого
(змонтованого) об'єкта будівельно-монтажних робіт у результаті його пошкодження або

загибелі, що настали внаслідок
5.6.1.1. недоліків, помилок та недогляду, допущених при здійсненні будівельно-монтажних
робіт, що проявилися протягом гарантійного строку експлуатації,

або
5.6.1.2. недоліків, помилок та недогляду чи інших раптових та непередбачених подій, не
виключених цими Особливими умовами та договором страхування, при виконанні
Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, робіт з
технічного обслуговування, обумовлених договором підряду (контрактом) протягом
гарантійного строку експлуатації.
13.7. За згодою сторін договір страхування може бути укладено на підставі однієї з
нижченаведених умов страхового покриття:
5.7.1. Страхове покриття «від усіх ризиків», що включає всі випадкові та непередбачені
події, які не є виключеннями згідно з умовами цих Особливих умов та договору страхування.
При цьому випадковими та непередбаченими вважаються події, які неможливо було
передбачити навіть вживши при проведенні будівельно-монтажних робіт всіх попереджувальних
та захисних заходів на відповідному професійному рівні.
У разі укладення договору страхування з умовою страхового покриття «від усіх ризиків»
страховим випадком є будь-яка випадкова та несподівана подія, не виключена цими Особливими
умовами та договором страхування, яка відбулася під час проведення будівельно-монтажних
робіт в період дії договору страхування, призвела до пошкодження або загибелі застрахованих
об’єктів будівельно-монтажних робіт та (або) застрахованого майна, підтверджена
документально відповідно до умов цих особливих умов та договору страхування, та з настанням
якої виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
5.7.2. Страхове покриття з визначеним переліком страхових ризиків, що включає декілька
або всі страхові ризики, зазначені в Правилах та цих Особливих умовах. Конкретний перелік
страхових ризиків за кожним окремим договором страхування визначається за згодою сторін та
зазначається в договорі страхування.
У разі укладення договору страхування з умовою страхового покриття з визначеним переліком
страхових ризиків страховим випадком є подія, передбачена Правилами та цими Особливими
умовами визначена в договорі страхування, що відбулася під час проведення будівельномонтажних робіт в період дії договору страхування, призвела до пошкодження або загибелі
об’єктів будівельно-монтажних робіт та (або) застрахованого майна, підтверджена
документально відповідно до умов цих Особливих умов та договору страхування, та з настанням
якої виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
13.8. Договором страхування може бути передбачено відшкодування нижченаведених витрат,
пов’язаних зі страховим випадком:
5.8.1. Витрати на запобігання та зменшення розміру збитку;
5.8.2. Витрати на розслідування причини заподіяння збитку та встановлення його розміру;
5.8.3. Витрати на розчищення території, необхідність якого викликана подією, збиток від якої
підлягає відшкодуванню відповідно до умов договору страхування. Витратами на розчищення
території вважаються такі витрати, які повинні бути зроблені після страхового випадку для
приведення території будівництва до стану, придатного для проведення будівельно-монтажних
робіт;Інші витрати, пов’язані зі страховим випадком, за згодою сторін.
13.9. Збиток, завданий загибеллю або пошкодженням об'єктів будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованого майна в результаті землетрусу підлягає відшкодуванню лише за умови,
якщо Страхувальник доведе, що при проектуванні були враховані сейсмічні умови місцевості
відповідно до офіційних будівельних норм, застосованих до будівельного майданчика, і що були
дотримані вимоги до якості матеріалів і виконання робіт, а також витримані вихідні розрахунки.
13.10. Збиток, завданий загибеллю або пошкодженням об'єктів будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованого майна в результаті впливу атмосферних опадів, повені, затоплення,
паводку, підлягає відшкодуванню в тому випадку, якщо при розробленні та реалізації
відповідного проекту були передбачені та вжиті належні заходи безпеки, що враховують
статистичні дані, підготовлені метеорологічними службами. При цьому збиток, завданий з вини
Страхувальника, який не видалив вчасно перешкоди (наприклад, пісок, дерева) з водотоків у

межах будівельного майданчика з водою або без води для забезпечення безперешкодного
водотоку, відшкодуванню не підлягає.
13.11. Збиток, завданий загибеллю або пошкодженням об'єктів будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованого майна в результаті пожежі або вибуху, підлягає відшкодуванню тільки за
умови дотримання Страхувальником вимог правил пожежної безпеки, а також виконання
Страхувальником таких обов’язків:
–
забезпечити наявність на будівельному майданчику справних засобів і обладнання
пожежогасіння в достатній кількості, які завжди перебувають в працездатному стані та
відповідають роботам, що проводяться;
–
проводити вогневі роботи відповідно до вимог безпечного проведення вогневих робіт
на пожежовибухонебезпечних об'єктах (вогневі роботи проводити тільки за наявності
письмового дозволу, оформленого у встановленому порядку (наряду-допуску)), до
проведення робіт допускати осіб, які пройшли спеціальну підготовку, що мають
кваліфікаційне посвідчення та талон з техніки пожежної безпеки, місця проведення робіт
забезпечити засобами пожежогасіння, після припинення робіт перевіряти робоче місце,
сусідні приміщення, нижче розташовані поверхи (майданчики) тощо;
–
встановлювати протипожежні перегородки відповідно до будівельних норм і вимог
пожежної безпеки;
–
регулярно прибирати сміття. Наприкінці кожного робочого дня всі горючі відходи
забирати з приміщень, у яких ведуться роботи;
–
зберігати горючі будівельні або монтажні матеріали роздільно у декількох складських
спорудах, обладнаних відповідно до вимог пожежної безпеки та будівельних норм.
Договором страхування може бути встановлена гранична сума вартості складованих
матеріалів на одну складську споруду;
–
зберігати всі легкозаймисті матеріали та особливо всі легкозаймисті рідини і горючі
гази окремо від об'єкта будівництва (монтажу) та від будь-якої вогненебезпечної ділянки на
відстані, що відповідає вимогам пожежної безпеки;
–
призначити відповідального за протипожежну безпеку на будівельному майданчику;
–
на вимогу Страховика установити надійну систему пожежної сигналізації, а там, де це
можливо, підтримувати телефонний (радіо-) зв'язок з найближчою пожежною командою.
Найближча пожежна команда повинна бути ознайомлена з будівельним майданчиком;
–
виконувати та регулярно коригувати план пожежного захисту та план дій при пожежі
на будівельному майданчику;
–
забезпечити вільний під'їзд до всіх споруджуваних і експлуатованих будинків, місць
відкритого зберігання будівельних матеріалів, конструкцій і обладнання;
–
провести навчання працівників Страхувальника або іншої організації, яка виконує
будівельно-монтажні роботи, методам попередження та гасіння пожеж;
–
забезпечити огородження будівельного майданчика та контроль доступу до неї.
13.12. Збиток, завданий загибеллю або пошкодженням наявних об’єктів (майна) (пункт 5.10. цих
Особливих умов), за умови, що вони застраховані за договором страхування, відшкодовується
тільки в тому випадку, якщо такі загибель або пошкодження безпосередньо пов'язані з
будівництвом (монтажем) застрахованих об’єктів будівельно-монтажних робіт.
2.
Додатково до виключень та обмежень страхування передбачених розділом 6 Правил, за
цими особливими умовами не підлягає відшкодуванню збиток, що завданий або збільшився (на
величину збільшення) безпосередньо або побічно в результаті таких подій:
6.1. Умислу або необережності, проявлених стосовно об’єктів будівельно-монтажних робіт та
(або) застрахованого майна Страхувальником (Вигодонабувачем), виражені, зокрема, у
порушенні ними вимог чинних нормативних документів у галузі будівництва (норм техніки
безпеки, пожежної безпеки тощо) за винятком випадків, коли відхилення від зазначених норм
були погоджені з відповідними органами державного нагляду.
Не визнається необережністю Страхувальника (Вигодонабувача) порушення норм техніки
безпеки, пожежної безпеки та інших аналогічних норм, допущене його працівниками, за умови,
що сам Страхувальник (Вигодонабувач) в особі його керівника (уповноваженої особи) або
іншого органа з метою запобігання можливим збиткам виконав всі покладені на нього у зв'язку із
цим обов'язки та вжив всіх необхідних превентивних заходів стосовно об’єктів будівельно-

монтажних робіт та (або) застрахованого майна (зокрема, провів інструктаж з правил пожежної
безпеки, правил провадження робіт, техніки безпеки, обладнав територію страхування засобами
пожежогасіння відповідно до чинних нормативів тощо);
6.2. Невиконання Страхувальником встановлених вимог (інструкцій, правил тощо) зі
збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого майна, а також використання цього
майна не за призначенням;
6.3. Природного зношення, погіршення характеристик або якості об'єкта майна внаслідок
постійної дії експлуатаційних факторів, корозії, іржавіння, окислення, гниття, самозаймання і
впливу інших особливих властивостей або природних якостей матеріалів, а також зниження
вартості окремих предметів у результаті невикористання або впливу звичайних для цієї
місцевості погодних (атмосферних) умов та явищ.
При цьому відшкодуванню підлягає збиток від пошкодження справних будівельних елементів,
викликаний дефектними або непридатними матеріалами інших елементів;
6.4. 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;
6.5. Втрати або пошкодження паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, охолоджувальних
рідин й інших допоміжних матеріалів, дорогоцінних металів, каменів, спецодягу та продуктів
харчування, а також виробленої на застрахованому об'єкті продукції (за винятком необхідної для
проведення застрахованих будівельно-монтажних робіт);
6.6. Недостачі або пошкодження застрахованого майна, виявлених лише під час
інвентаризації;Помилок у будівельній конструкції, недоліків або дефектів будівельних елементів
і матеріалів та (або) інших обставин, про які було відомо Страхувальникові, Вигодонабувачеві,
їхнім працівникам, представникам або особам, які діють за їхнім дорученням, до настання
страхового випадку, але ними не було вжито всіх залежних від них заходів для запобігання
страховому випадку;
6.7. Діяльності Страхувальника, не пов’язаної з проведенням будівельно-монтажних робіт,
зазначених у договорі страхування;
6.8. Передавання прав виконання будівельно-монтажних робіт особам, які не мають на це
законних підстав;
6.9. Неплатоспроможності або банкрутства Страхувальника;
6.10. Використання для проведення будівельно-монтажних робіт машин, обладнання,
будівельних матеріалів та (або) конструкцій, що не відповідають вимогам чинних нормативних
документів у галузі будівництва.
6.11. Якщо інше не передбачено договором страхування, не підлягає відшкодуванню збиток, що
завданий або збільшився (на величину збільшення) безпосередньо або побічно в результаті таких
подій:
6.11.1.1. Помилок, допущених у проектуванні будівельно-монтажних об’єктів (помилок
проектування);
6.11.1.2. Витрат на заміну, ремонт або усунення дефектних матеріалів, предметів або їхніх
частин, або усунення недоліків у виконаних будівельно-монтажних роботах, якщо вони
призводять до виникнення матеріального збитку. Це виключення однак стосується тільки
безпосередньо пошкоджених або загиблих частин конструкції, виконаних з дефектного
матеріалу з порушенням технології здійснення робіт, і не розповсюджується на матеріальний
збиток, завданий справним частинам конструкції і правильно спорудженим конструкціям в
результаті випадку, викликаного застосуванням дефектних матеріалів, предметів, або
недоліками виконаних будівельно-монтажних робіт;
6.11.1.3. Внутрішніх поломок та несправності будівельної техніки та обладнання, обладнання
будівельного майданчика та (або) електронного обладнання, тобто таких, що не викликані
зовнішніми факторами;
6.11.1.4. Пошкодження або загибелі двигунів внутрішнього згоряння або аналогічних машин і
агрегатів внаслідок вибухів у камерах згоряння;
6.11.1.5. Невиконання Страхувальником (його працівниками) стандартів, законів, постанов,
відомчих та виробничих правил та норм, вказівок та розпоряджень відповідних державних
органів (пожежної охорони, санітарних служб, органів внутрішніх справ, охорони праці та

інших);
6.11.1.6. Неусунення Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку
обставин, що істотно підвищували ступінь ризику, на необхідність усунення яких вказував
Страховик;
6.11.1.7. Пошкодження або знищення застрахованого будівельного об’єкта в період повного
або часткового припинення робіт;
6.11.1.8. Втрати або пошкодження транспортних засобів, що мають державний реєстраційний
номер та призначені для експлуатації на дорогах загального користування, плавучих або
літаючих транспортних засобів;
6.11.1.9. Втрати або пошкодження ескізів, планів, документів, креслень, бухгалтерських книг,
рахунків, грошей, штампів і печаток, боргових зобов'язань, цінних паперів, чеків, інформації,
комп'ютерних програм або даних, а також пакувального матеріалу, у тому числі контейнерів,
ящиків, перегородок, піддонів, лотків, бочок тощо;
6.11.1.10. Зникнення (пошкодження) майна, місце, час або причини втрати (пошкодження)
якого невідомі;
6.11.1.11. Втрати або пошкодження майна, що не є складовою частиною застрахованих об’єктів
будівельно-монтажних робіт або не є іншим застрахованим майном і перебуває на будівельному
майданчику або в безпосередній близькості від нього, за винятком майна, застрахованого згідно
з пунктом 3.2.6 цих Особливих умов;
6.11.1.12. Збитку, що виник внаслідок проведення дослідницьких або експериментальних робіт;
6.11.1.13. Змінення русла ґрунтових вод під час або після закінчення будівництва;Шкоди,
заподіяної будівельному майданчику;
6.11.1.14. При проведенні монтажних робіт:

помилки у виробництві обладнання, дефекти матеріалів, серійні дефекти, притаманні всій
партії випущеного обладнання, в тому числі ті, про які Страхувальнику було відомо до настання
страхового випадку;

шкоди естетичного характеру, що не знижує працездатності застрахованого обладнання;
6.11.1.15. Протизаконних дій державних та громадських організацій, та їхніх посадових осіб;
6.11.1.16. Розливу, зливу, викиду, розсіювання, поширення, витоку або скидання
забруднювальних речовин, оцінювання, перевірки, контролю, очищення, оброблення,
дезактивації або нейтралізації забруднювальних речовин або здійснення управління цими
процесами;
6.11.1.17. Здійснення виконавцем будівельно-монтажних робіт діяльності, на яку у
встановленому порядку не було отримано дозвіл (ліцензію) або його дію було припинено, в тих
випадках, коли зазначений дозвіл (ліцензія) є необхідним відповідно до чинного законодавства
України;
6.11.1.18. Вібрації, а також видалення або ослаблення опор і несучих елементів фундаментів й
конструкцій будинків та споруд;
6.11.1.19. Подій, неминучих у процесі виконання будівельно-монтажних робіт або які природно
випливають із них.
6.11.2. За цими Особливими умовами страхуванням не покривається:
6.11.2.1. Непрямі збитки будь-якого характеру, включаючи неустойки, штрафи, збитки
від прострочень, порушення та скасування договорів і неодержані доходи (упущена
вигода), моральну шкоду;
6.11.2.2. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю та (або) майну будь-яких третіх осіб,
працівників Страхувальника або іншої організації, що здійснює будівельно-монтажні
роботи.
6.11.2.3. Шкода, заподіяна навколишньому середовищу.
6.12.
При страхуванні післяпускових гарантійних зобов'язань, на додаток до виключень,
зазначених у пунктах 6.1 – 6.11 цих особливих умов, за цими Особливими умовами
відшкодуванню не підлягає збиток, завданий внаслідок:
6.12.1. Неправильної експлуатації побудованого (змонтованого) об'єкта замовником;
6.12.2. Неправильно складеної інструкції для експлуатації, розробленої самим замовником або
залученими ним третіми особами;

6.12.3. Ремонту об'єкта, виконаного неналежним чином, зробленого самим замовником або
залученими ним третіми особами.
6.13.
Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків
та обмеження страхування.
6.14.
За згодою сторін при укладенні договору страхування деякі виключення зі страхових
випадків та обмеження страхування, зазначені в Розділі 6 Правил та п. 6 цих особливих умов
можуть бути скасовані
6.15.
За цими Особливими умовами (якщо Договором не передбачено інше) на страхування не
приймаються:
6.15.1.1. Майно та матеріальні цінності на об'єктах, що не охороняються;
6.15.1.2. Гроші в усіх видах, дорогоцінні метали;
6.15.1.3. Особисті речі працівників Страхувальника;
6.15.1.4. Боєприпаси, вибухові та легкозаймисті речовини.
7.
Страхова сума (ліміти відповідальності (зобов’язань) Cтраховика) погоджується між
Страхувальником та Страховиком підчас укладення Договору страхування та визначається
Страхувальником в заяві на страхування, що є невід’ємною частиною Договору.
7.1. Страхова сума (ліміт відповідальності (зобов’язань) Страховика) при страхуванні
будівельно-монтажних ризиків, як правило, встановлюється в розмірі повної кошторисної
вартості об’єкта будівельно-монтажних робіт (контрактної вартості будівельно-монтажних
робіт), включаючи вартість проектування, технічної документації та робочої сили.
7.2. Страхова сума може бути встановлена:
7.2.1.
Для будівельних робіт - на підставі повної проектної (кошторисної) вартості
будівельних робіт при їхньому закінченні, включаючи вартість будівельних матеріалів та
конструкцій, витрати на заробітну платню, витрати на перевезення, мито, збори, а також вартість
матеріалів та будівельних елементів, що поставляються замовником;
7.2.2.
Для монтажних робіт - на підставі повної проектної (кошторисної) вартості монтажних
робіт при їхньому закінченні, включаючи вартість обладнання, що монтується, матеріалів,
витрати на заробітну платню, витрати на перевезення, мито, збори, а також матеріали,
обладнання та послуги, що надаються замовником;
7.2.3.
Для будівельних матеріалів та конструкцій - виходячи з дійсної вартості цих матеріалів
та конструкцій, що може визначатись на підставі документів, які підтверджують їхню вартість,
або на підставі висновку суб’єкта оціночної діяльності;
7.2.4.
Для будівельної техніки та обладнання:

виходячи з дійсної вартості будівельної техніки та обладнання на момент укладення
договору страхування в місці знаходження цього майна, на підставі документів, що
підтверджують їхню вартість
або

виходячи з відновлювальної вартості (включаючи митні, транспортні витрати, витрати на
монтаж);
7.2.5.
Для обладнання будівельного майданчика виходячи з:

суми коштів, призначених для його будівництва, відповідно до зведеного кошторисного
розрахунку на будівництво;

дійсної вартості обладнання будівельного майданчика на підставі документів, що
підтверджують його вартість
або

вартості придбання об'єктів того ж типу і тієї ж потужності, що і застраховані;
7.2.6.
Для допоміжних споруд - виходячи з розміру коштів, призначених для їхнього
будівництва, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку на будівництво;
7.2.7.
Для наявних об’єктів (майна) - виходячи з дійсної або відновлювальної вартості цього
майна на підставі документів, що свідчать про їхню вартість, або на підставі висновку суб’єкта
оціночної діяльності.
7.2.8.
Для страхування післяпускових гарантійних зобов'язань страхова сума встановлюється
виходячи з кінцевої вартості об'єкта будівельно-монтажних робіт.
7.3.
Договором страхування може бути передбачено коригування страхової суми та
страхового платежу відповідно до кінцевої вартості будівельно-монтажних робіт.

7.4.
Страхова сума (ліміт відповідальності (зобов’язань) Страховика) може бути встановлена
за окремим страховим випадком, групою страхових випадків, договором страхування в цілому.
7.5.
Страхова сума може бути встановлена окремо за кожним застрахованим предметом
Договору страхування або сукупністю предметів Договору страхування (групами, категоріями)
майна.
Страхова сума для кожного об’єкта майна не може перевищувати дійсну або відновлювальну
вартість такого об’єкта майна.
7.6.
Якщо страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта будівельномонтажних робіт або застрахованого майна (має місце недострахування), страхове
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених за страховим випадком збитків,
якщо інше не передбачено умовами договору страхування. Це правило застосовується до
кожного об'єкта будівельно-монтажних робіт або майна окремо.
Договором страхування може бути передбачено рівень відхилення попередньої вартості робіт від
кінцевої вартості робіт, при якому не застосовується правило пропорційності.
8.
Договір страхування може бути укладений на час проведення будівельно- монтажних,
пусконалагоджувальних робіт, проведення випробувань (апробації) та приймання об’єкта
замовником, що визначений в договорі підряду (контракті).
8.1. За згодою сторін договір страхування може бути укладений:
 на весь період виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до договору підряду
(контракту);
 на період виконання будівельно-монтажних робіт на певних етапах відповідно до договору
підряду (контракту). При цьому етапи будівельно-монтажних робіт і вартість робіт певного
етапу визначаються на підставі проектно-кошторисної документації (календарного плану
будівництва, будгенплану, кошторисної документації (локальних кошторисів, локальних
кошторисних розрахунків, об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків, зведених
кошторисних розрахунків, зведень витрат тощо));
 на період післяпускових гарантійних зобов'язань;
 на календарний строк (менше одного року, один рік, більше року).
8.2. Якщо з будь-яких причин будівельні роботи будуть тимчасово припинені (через відсутність
фінансування, перепроектування, невідповідні для будівництва погодні умови та ін.),
Страхувальник зобов'язаний письмово сповістити Страховика про таке тимчасове припинення
робіт протягом строку, що передбачений договором страхування.
Якщо подія, що може бути визнана страховим випадком, настала у період такого
тимчасового припинення робіт, така подія може бути не визнана Страховиком страховим
випадком, при цьому Страховик звільняється від зобов’язання виплатити страхове
відшкодування.
За взаємною згодою сторін договір страхування може бути подовжений на строк їх
тимчасового припинення, про що укладається додаткова угода.
8.3. Якщо в результаті прискорення робіт період страхування закінчиться раніше дати,
зазначеної в договорі страхування, страховий платіж поверненню не підлягає, якщо інше не
передбачено договором страхування.
8.4. Дія договору страхування припиняється безпосередньо після закінчення приймання
будівельно-монтажних робіт, або після закінчення першого випробування або першого
випробування під навантаженням, залежно від того, яка з цих подій відбудеться раніше, однак не
пізніше чотирьох тижнів від дня початку випробувань, якщо інше не зазначено в договорі
страхування.
8.5. Якщо частина будівельно-монтажного об'єкта або одна чи декілька одиниць обладнання
вводяться в експлуатацію або приймаються замовником робіт, то дія договору страхування
припиняється стосовно цієї частини споруджуваного об'єкта або відповідних одиниць
обладнання, в той час як дія договору страхування стосовно інших частин будівельномонтажного об'єкта (одиниць обладнання) триває.
8.6. Стосовно об’єктів, що вже експлуатувалися раніше, дія договору страхування припиняється
безпосередньо після початку пробних випробувань, якщо інше не передбачене умовами договору
страхування.
8.7. Договором страхування може бути передбачено поширення страхового захисту на

зберігання матеріалів та обладнання на складах, розташованих поза територією будівельного
майданчика, перевезення матеріалів і обладнання від розташованого окремо складу до основного
будівельного майданчика, а також на перевезення вантажів від пункту їхнього доставки до
будівельного майданчика.
9.
При укладенні договору страхування на вимогу Страховика, Страхувальник зобов’язаний
надати:
9.1. документи, наявність яких передбачена для проведення будівельно–монтажних робіт,
зокрема:

договір підряду (контракт);

повний комплект проектної, технічної та робочої документації;

дозволи компетентних наглядових органів;

довідку з банку, який фінансує витрати на проведення будівельно-монтажних робіт

тощо;
9.2. можливість огляду території проведення будівельно-монтажних робіт;
9.3. баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою);
9.4. відомості про всі обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового
ризику, що відомі або повинні бути відомі Страхувальникові;
9.5. інші відомості та документи, що стосуються проведення будівельно-монтажних робіт.
10. Згідно з цими Особливими умовами зміненням страхового ризику (ступеня страхового
ризику) вважаються:
10.1. Будь-яка зміна інформації та (або) обставин, які повідомлені Страхувальником в заяві про
страхування;
10.2. Зміна системи пожежної безпеки та інших систем безпеки, інформація про які зазначена в
заяві про страхування, або зміна режиму безпеки;
10.3. Пошкодження або знищення майна на території страхування;
10.4. Перепрофілювання будівництва, істотні зміни у проекті або відхилення від нього;
10.5. Призупинення робіт на строк більше 30 (тридцяти) календарних днів або інший,
передбачений договором страхування;
10.6. Припинення будівельно-монтажних робіт або істотне змінення їхнього характеру;
10.7. Ухвалення рішення про консервацію об'єктів незавершеного будівництва або про
припинення будівництва. Факт припинення будівництва або консервації об'єктів незавершеного
будівництва повинен підтверджуватися документами, оформленими відповідно до вимог
нормативних документів з інвентаризації майна та фінансових зобов'язань;
10.8. Замінення підрядників;
10.9. Змінення строків виконання будівельно-монтажних робіт;
10.10. Проведення на території страхування інших робіт, не пов'язаних з контрактними;
10.11. Інші обставини, що можуть вплинути на змінення ступеня ризику.
10.12. Факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, також є подією, що
змінює ступінь страхового ризику.
10.13. Протягом строку дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити
Страховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування, негайно, але не пізніше ніж:
10.13.1. За 2 (два) робочі дні до змінення обставин, що відповідно до пунктів 10.1. – 10.10.
Особливих умов страхування впливають на оцінку ступеня страхового ризику, якщо змінення
таких обставин залежить від Страхувальника;
10.13.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки це стане йому відомо, якщо Страхувальник
не може вплинути на такі обставини та дізнається про них лише після їх настання.
10.14. Після отримання від Страхувальника заяви про змінення страхового ризику Страховик
протягом п’яти робочих днів, якщо інший строк не передбачено договором страхування,
здійснює додатковий андеррайтинг та оцінку впливу нових обставин на ступінь страхового
ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до умов договору страхування, про
дострокове припинення його дії або про продовження дії договору на попередніх умовах.
10.15. У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін, до договору страхування вносяться зміни шляхом укладення

додаткової угоди або він переукладається з урахуванням зазначених змін протягом п’яти робочих
днів після прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачено договором страхування.
У цьому випадку Страховик має право на отримання від Страхувальника додаткового страхового
платежу. Якщо у разі збільшення ступеня страхового ризику Страхувальник не сплатив або
сплатив у неповному обсязі додатковий страховий платіж протягом строку, встановленого в
додатковій угоді до договору страхування, договір страхування достроково припиняє свою дію
на підставі несплати Страхувальником страхового платежу.
10.16. У разі прийняття Страховиком рішення про необхідність припинення дії договору
страхування Страховик повідомляє Страхувальника про таке рішення в письмовій формі. При
цьому договір страхування припиняє свою дію за згодою сторін та Страховик повертає частину
страхового платежу, що залишилась до закінчення дії договору (закінчення строку дії страхового
захисту) згідно з умовами цих Особливих умов та договору страхування протягом п’яти робочих
днів після прийняття рішення про припинення дії договору, якщо інший строк не передбачено
договором страхування.
10.17. Незалежно від того, настало підвищення ступеня страхового ризику чи ні, Страховик має
право протягом строку договору страхування перевіряти стан місця проведення будівельномонтажних робіт, а також правильність повідомлених йому Страхувальником відомостей.
11. Страхувальник зобов'язаний за власний рахунок вживати всіх необхідних запобіжних
заходів та виконувати рекомендації Страховика, що стосуються запобігання завданню збитку, а
також дотримуватись вимог чинних нормативних документів у галузі будівництва.
12. Якщо Страхувальник порушує встановлені законами або іншими нормативними актами
правила та норми безпеки проведення будівельно – монтажних робіт, пожежної безпеки,
охорони території проведення робіт, або інші аналогічні норми, або якщо такі порушення
здійснюються з відома Страхувальника, то такі порушення розглядаються як обставини, що
тягнуть збільшення ступеня страхового ризику згідно з п. 10 цих Особливих умов.
13. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування за страховими
випадками, безпосередньою причиною яких стало порушення Страхувальником норм безпеки.
Проте страхове відшкодування виплачується, якщо порушення зазначених норм не пов'язане із
причинами страхового випадку.
14. При визначенні розміру суми страхового відшкодування до розрахунку приймаються
тільки ті будівельні та монтажні роботи та їхні вартісні показники, що були враховані в
контрактній (кошторисній) вартості та страховій сумі при укладенні договору страхування.
14.1. Якщо страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об’єкта будівельномонтажних робіт або застрахованого майна, 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.
15. Стосовно цих Особливих умов добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків в
іншому діють умови Правил страхування та інших особливих умов, що не суперечать
викладеним тут умовам та чинному законодавству.
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Авар|| вшттокоп|дйомно| техн|ки в
процео1 монтажу

Бплив елекщоенерг|| у вигляд1
короткого за]\4икан}{'{, перевантажен}ш{
або авар|| електромереж1,
атмосферних розряд1в тощо
Авар!йн| под|| п|д чао перевезення

засщахованого майна' що
використовуеться при проведенн|
буд1вельно-монтажних роб|т,
територ1сто буд|вельного майданчика
Авар!| (вибух, пожежа' самозйманн'{
тощо) при проведенн1 вибухових'
бурильних' газоелекщозвар1ов€1льних
(р|зальних) та 1нтпих роб1т
|{оломки та по1шкодження буд!вельно|
техн1ки внасл1док зовн|тшнього впливу
(пад|ння. перекиданн'1. удар тошо)

0,05

0,09

0,02

0,02

0,03

0,02

0,01

0,01

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,02

Ёенавмисне по|пкодження
бул|вельното та |нтпото техн|кото, в
тому числ| на!зд транопортних заооб|в

0,03

0,03

0_02

0,06

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,02

0,01

0,05

0,02

0,02

0,01

0,11

0,12

0108

0,06

0,03

0,01

0,03

0,01

0,05

0,03

0,03

0,02

0,07

0,03

0,02

0,03

,{ефекти матер!ал1в та (або)

0,05

0,03

0,03

0,02

ус!х ризик!в>> (сщахове
покриття вкл1очас вс! випадков1 та
непередбанен| под||, як1 не е
виклточеннями зг1дно з умовами цих
|{равил та договору отрахування)

0,4

0,45

4,24

1.9.

1нтш! авар1йн|

под1!

2.
2.1

}1енавмион1 порутшення норм

1 правил
провадження роб|т (помилки,
неуважн!оть, необережн|сть тощо)
особами, що проводять буд1вельномонтажн| роботи та не е
в1дпов1дальними за !х орган1зац1то
|{омилт{и (недогляд, недбал|сть тощо)
бул|вельного г|ерсоналу внасл|док
недостатньо! квал|ф|кац1!
(некомпетентност1)
}{едол!ки у виконаних буд|вельно_
монта}кних роботах та (або)
застосування дефектних матер!ал!в,
конструкц!й, за викл}оченням витрат
на зам1нення, ремонт або уоунення
таких лефектних матер1а_г:1в,
консщукц1й або |хн1х чаотин, або
усунення недол1к|в у виконаних
буА|вельно_монтажних роботах

3.

раптов| та непередбануван!
под!|' що сталися на бул!вельному
майданнику, не виклточен| цими
;'особливими умовами, |!равилами
страхуванн я та/ або.{оговором
страхування

4.

[нпш|

5

0 0?

Аодатков! страхов! ри3ики

|[омилки проектуванн'{
||омилки при проведенн| буд|вельних

5.1

5)

роб1т
|[оплилки при проведенн! монтажних

5.3.

роб|т
5.4.

конструкц1й

6

2'

!

<<Бй

0,2з

Базов1 р1нн1 ощахов| тарифи для стр{}хуван!{я п1сляпускових гарант|йних
зобов'язань

наведен{ в табпиц1 }ф 2.
.]\}

€трахов!
ри3ики

1

ф2
Базов! р|ян|
страхов1
тарифи, оА в]д
страхово] оуми

1аблиця

з/п

Ёедол|ки, помилки та недогляд, допущен! при зд1йсненн!
буА!вельно-монтажних роб|т, що проявилиоя протягом
гарант1йного ощоку експ'уатац1|

0,31

Ёедол|ки, помилки та недогляд ч|4 1нтп1 раптов| та
непередбанен1 под1й, не викл}очен| цими Фсобливими
умов{}ми, |1равилами ощахуванн'[ та|або договором
ощахув€}ння, при виконанн1 €щахува.т:ьником або
1нтцото особото, на користь яко! ук;|адено догов|р
ощахуван}ш{' роб|т з техн|чного обо.туговування'

3.

обумовлених договором п|дряду (контрактом) протягом
1йного отроку екоп.гщатац1|

Базов| сщахов| тарифи в1дпов|датоть отроку отрахуван}{'{ один р|к. |1ри укладенн1 логовор1в

отрахування на строк, ментший, н1ж один р1к, заложно в!д сщоку д1! договору ощахування
можуть заотосовуватиоь в1дпов|дн| коригувальн| коеф|ц|енти, наведен| в 1аблиц| )х& 3. |1ри
цьому 3а неповний м|сяць ощаховий тариф розраховуеться як за повний.
1аблиця.]хгэ 3

€щок

д!] договору страхуванн'{'

до6

7

8

9

0,80

0,85

10

11

\2

0,90

0,95

1,00

м1ояц|

(оеф|ц!ент, 1{Ф враховуе

строк

д|т

страхуванн'[

договору

0,7

0,75

4.

€ аховик мае право враховувати акцальну сицац1ю на ринку сщахування, |ндив1дуа:тьн1
щ
умови ,[оговор|в ощахування, формувати прощами сщахування' що вк]1}очшоть |нтп| види
покриття' заотосовувати л|м|ти в!дпов|дальност|, франтпизи | т.1н. (онкретний розм1р отрахового
тарифу виз!{ачаеться в.{оговор| сщахування за 3годо}о €тор|н та залежить в1д умов сщахування,
сщахово| оуми' територ|? д|! договору, вар1анц розрахунку суми ощахового в1дтпкодування,
пор{дч оплати сщахово| прем1| та додаткових |ототних фактор1в, визнанених у конкретному
зв'язку з цим (щаховик мас право 3астосовувати додатков1
[ог6вор! отрахування

у

|ндив|дуальн1 коригутон| коеф1ц!енти у л|апазон| значень 0,0

1- 1

0,0.

Ёорматив вищат на веденн'! сшрави становить до 65 в1доотк!в величини сщахового тарифу.
Актуар!й
св!доцтво п} 01_032 вй 15.05.2018

Борець Бладислав Ашатол!йович

Додаток №7 до
Правил добровільного страхування майна
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9
статті 6 Закону України "Про страхування")
(нова редакція) № 01.11 від 01 жовтня 2020
року

ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ СВЕРДЛОВИН ТА
МАЙНА ДЛЯ БУРІННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА (АБО) КАПІТАЛЬНОГО
РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИНИ
(код-01.11.04)

1.
Терміни та поняття, що використовуються в цих Особливих умовах добровільного
страхування свердловин та майна для буріння, експлуатації та (або) капітального ремонту
свердловини, мають такі значення:
Аварія
небезпечна техногенна подія, що створює на предметі Договору
страхування, певній території або акваторії загрозу навколишньому
природному середовищу, життю та здоров’ю людей й призводить до
руйнування будівель, споруд, обладнання та транспортних засобів,
порушенню виробничого або транспортного процесу.
До аварій (ускладнень) при провадженні робіт з буріння
(будівництва) свердловин відповідно до цих Особливих умов
відносяться:
а) втрата контролю над свердловиною;
б) порушення герметичності, пошкодження та втрата прохідності
обсадної колони;
в) прихват колони труб;
г) поглинання бурового розчину.
До аварій (ускладнень) під час експлуатації свердловин
відповідно до цих Особливих умов відносяться:
а) втрата контролю над свердловиною;
б) обрив колони насосно-компресорних труб з польотом частини труб,
що обірвалася;
в) прихват (заклинювання) в експлуатаційній колоні насоснокомпресорних труб та внутрішньосвердловинного обладнання;
г) порушення експлуатаційної колони, у тому числі, зламування й
зминання колони;
ґ) заколонна циркуляція (заколонні перетоки), або поява тиску в
міжколонному просторі при багатоколонній конструкції свердловини.
До аварій (ускладнень) при поточному та (або) капітальному
ремонтові свердловин відповідно до цих Особливих умов відносяться:
а) втрата контролю над свердловиною;
б) обрив (польот) насосно-компресорних (бурильних) труб (обрив
інструмента) та (або) внутрішньосвердловинного обладнання;
в) прихват (заклинювання) труб (інструмента) при проведенні
ремонтних робіт;
г) порушення експлуатаційної колони.

Відновлення
контролю над
свердловиною

Втрата контролю
над свердловиною

момент, коли:
- неконтрольований витік пластових флюїдів (рідин) зі свердловини,
що вийшла з-під контролю, зупинений, або може бути зупинений; або
- буріння, поглиблення, підготовка до експлуатації, ремонт,
обслуговування, повторне обслуговування або інші операції, що
проводилися до виходу свердловини з-під контролю, відновлені або
можуть бути негайно відновлені; або
- свердловина повернута або може бути повернута до стану, що
передує події, у результаті якої свердловина вийшла з-під контролю;
або
- неконтрольований витік пластових флюїдів зі свердловини, що
вийшла з-під контролю, може бути без небезпеки для промислу,
навколишнього природного середовища та третіх осіб використаний
для видобутку відповідних корисних копалин;
залежно від того, що з перерахованого відбудеться раніше, крім
випадків, коли свердловина оголошена компетентними державними
органами такою, що вийшла з-під контролю. У цьому випадку під
відновленням контролю над свердловиною розуміється момент
припинення оголошення свердловини такою, що вийшла з-під
контролю, компетентними державними органами.
стан свердловини, при якому відбувається неконтрольоване витікання
з гирла свердловини бурового розчину, рідини, що містить нафту,
гази, води або інших речовин, що витікають на поверхню землі, води
або водного дна, або перетікання (циркуляція) з одного підземного
шару до іншого по стовбуру свердловини, усередині або зовні
експлуатаційної колони свердловини,
які не можуть бути:
- у розумний строк зупинені із застосуванням обладнання, що
перебуває на бурильному майданчику та (або) противикидних
превенторів, запобіжних клапанів або іншого обладнання, що
повинне перебувати на буровій, або
- зупинені за допомогою збільшення щільності бурового розчину або
використання інших обважнених рідин або обробних матеріалів у
свердловині без застосування аварійного обладнання та спецтехніки;
або
- безпечним способом спрямовані в систему збірних промислових
трубопроводів,
а також які можуть бути оголошені компетентними державними
органами такими, що вийшли з-під контролю.
Втрата контролю над свердловиною виникає у випадках:
- раптового викиду бурового розчину з наступним відкритим
фонтануванням;
- катастрофічного поглинання розчину з наступним фонтануванням
або без;
- викиду та відкритого фонтанування в процесі прострілочновибухових робіт (вторинного розкриття);
- в інших випадках, пов’язаних з некерованим відкритим
- фонтануванням.

Паспорт
свердловини

документ, в якому зафіксовано основні геологічні, технічні і технологічні
відомості про свердловину: призначення, дата початку і кінця буріння,
положення і глибина вибою, конструкція, альтитуда гирла, ротора,
колонного фланця, геологічний розріз, абсолютні відмітки продуктивних
пластів, дати і інтервали їх перфорації, дані експлуатації свердловини,
відомості про різні випробування, ускладнення в процесі буріння і
експлуатації, про роботи по їх ліквідації та капітальні і поточні ремонти.

Період
відшкодування
Страховика

максимальний період, зазначений у договорі страхування, протягом якого
Страховик відшкодовуватиме збитки Страхувальникові, які той
зазнаватиме, починаючи з моменту пошкодження (знищення, викрадення)
майна, що викликало перерву у господарській діяльності Страхувальника.

Роботи, пов’язані
з бурінням
(будівництвом)
свердловини

комплекс робіт, пов’язаний з виконанням циліндричної гірської
вибірки в земній корі малого діаметра та великої протяжності.

Роботи, пов’язані
з експлуатацією
свердловини

комплекс робіт, пов’язаний з експлуатацією, а також з поточним
(підземним) ремонтом свердловини.

Роботи, пов’язані
з капітальним
ремонтом
свердловини

комплекс робіт, що включає роботи з капітального ремонту
(проведення ремонтно-ізоляційних робіт, усунення негерметичності
експлуатаційної колони, усунення аварій, допущених у процесі
експлуатації та ремонту свердловин тощо).

Роботи, пов’язані
з консервацією
свердловини

комплекс робіт, передбачений планом консервації й вимогами правил
компетентних державних органів до проведення консервації за
відповідною категорією.

Роботи, пов’язані
з ліквідацією
свердловини

повний комплекс робіт, передбачений вимогами компетентних
державних органів відповідно до категорії, за якою ліквідується ця
свердловина.

Роботи, пов’язані
з освоєнням
свердловини

комплекс робіт, спрямований на одержання заданих параметрів
продуктивності видобувної або приємистості нагнітальної свердловини
після завершення її будівництва, що включає, але не обмежується
вторинним розкриттям (перфорацією) продуктивного шару, викликом
притоку, дослідженням із профілю притоку або приємистості,
проведенням оброблення продуктивної зони, спусканням
внутрішньосвердловинного обладнання та одержанням продукції
(початком накачування робочого агента).

Свердловина

циліндрична гірнича виробка, створена бурами або іншими буровими
інструментами.

Часова
франшиза

період часу від початку перерви у господарській діяльності, протягом
якого можливі збитки Страхувальника від перерви у господарській
діяльності несе сам Страхувальник.

Прихват колони
труб

непередбачуваний при спорудженні свердловини процес, що
характеризується втратою рухливості колони труб або свердловинних
приладів, що не відновлюється навіть після застосування до них
максимально припустимих навантажень (з урахуванням запасу
міцності).

Поглинання
бурового
(цементного)
розчину

процес, що характеризується катастрофічною втратою обсягу розчину,
тобто втратою, при якій циркуляція бурового розчину припиняється
повністю.

2.
Інші терміни та поняття використовуються у значенні, встановленому Договором,
Правилами та, в разі їх відсутності в Правилах, загальноприйнятому значенні та відповідно до
вимог чинного законодавства України
3.
Ці Особливі умови добровільного страхування свердловин та майна для буріння,
експлуатації та (або) капітального ремонту свердловини (далі – Особливі умови страхування)
розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших чинних нормативноправових актів України, визначають загальний порядок та умови укладання, виконання, внесення
змін та припинення дії договорів добровільного страхування свердловин та (або) майна для
буріння, експлуатації та (або) капітального ремонту свердловини (далі – договір страхування).
4.
Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування. До умов
договору страхування можуть бути внесені зміни та (або) доповнення, за умови, що такі зміни та
(або) доповнення не суперечать чинному законодавству України, Правилам та цим Особливим
умовам страхування.
5.
За договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов страхування,
Страховик зобов’язується за встановлену договором страхування плату (страховий внесок,
страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до
умов Договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній
Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з
пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованої свердловини та (або)
застрахованого майна.
6.
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані
з володінням, користуванням та (або) розпорядженням майном, зазначеним у Особливих умовах
та Договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт
(морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)), а
саме: свердловиною (далі – застрахована свердловина), та (або) майном для буріння, експлуатації
та (або) капітального ремонту свердловини (далі – застраховане майно) під час буріння
(будівництва), та (або) освоєння, та (або) експлуатації, та (або) технічного та (або) капітального
ремонту застрахованої свердловини.
7.
Відповідно до цих Особливих умов на страхування приймаються свердловини, що
перебувають у бурінні, експлуатації, поточному та капітальному ремонті, заглушені,
законсервовані, залишені свердловини. Страхуванню підлягають пошукові, розвідницькі,
нагнітальні, контрольні, спостережливі та інші свердловини спеціального призначення та які
мають Паспорт свердловини.
8.
Страховий ризик – це подія, внаслідок настання якої майновим інтересам
Страхувальника (Вигодонабувача), що пов’язані з володінням та (або) користуванням та (або)
розпорядженням майном, може бути заподіяна шкода. До страхових ризиків, крім ризиків,
встановлених Розділом 5 Правил, відповідно до цих Особливих умов відносяться:
8.1.
Втрата контролю над свердловиною;
8.2.
Прихват колони труб;
8.3.
Поглинання бурового цементного розчину;
9.
Страховим випадком є пошкодження, знищення та (або) втрата майна внаслідок подій,
що передбачені договором страхування, сталися під час дії договору страхування та не є
виключеннями або обмеженнями страхування.
10.
Якщо інше не передбачене договором страхування, залежно від етапу робіт, що

проводяться на застрахованій свердловині, страхові ризики (випадки) у договорі страхування
можуть бути згруповані у такі секції:
10.1. Секція 1. «Буріння (будівництво) свердловини»;
10.2. Секція 2. «Експлуатація свердловини»;
10.3. Секція 3. «Поточний або капітальний ремонт свердловини».
11.
Якщо інше не передбачене договором страхування, секція «Буріння (будівництво)
свердловини» включає страхування на випадок настання:
11.1. Втрати контролю над свердловиною:
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах страхової суми
(ліміту відповідальності), встановленого відповідно до цього пункту у договорі страхування,
фактично зазнані Страхувальником витрати (збитки), викликані подією, що призвела до втрати
контролю над застрахованою свердловиною, включаючи:

Витрати, здійснені Страхувальником у зв’язку із проведенням робіт для відновлення
контролю над застрахованою свердловиною або спробами такого відновлення в період з моменту
виходу свердловини з-під контролю, в тому числі робіт із закінчування (повторного
закінчування) або додаткового оброблення, випробування, очищення, робіт з відновлення або
інших робіт на застрахованій свердловині, якою володіє Страхувальник або щодо якої має
майновий інтерес на правах підрядника, що проводить бурильні роботи, до моменту завершення
або залишення таких робіт і відновлення контролю над свердловиною.
Страховий захист похилих свердловин, пробурених для глушіння інших свердловин, діє за умови
негайного повідомлення Страховика та сплати додаткового страхового платежу, розмір якого
розраховує Страховик;

Витрати, здійснені Страхувальником з метою відновлення контролю або у зв’язку зі
спробами відновлення контролю над свердловиною, втраченого внаслідок міжшарового перетоку
нафти, газу, води та (або) іншої рідини по стовбуру свердловини.
Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість необхідних матеріалів, обладнання та робіт
підрядників, субпідрядників й індивідуальних підприємців, підприємств (фірм корпорацій тощо),
що спеціалізуються на роботах з приведення свердловини до безпечного стану, у тому числі на
роботах з буріння розвантажувальних свердловин та на аналогічних ним роботах для приведення
свердловини до безпечного стану, за умови, що Страхувальник завчасно в письмовій формі
повідомить Страховика про такі роботи та сплатить додатковий страховий платіж, розмір якого
розраховує Страховик.
Зазначені витрати не підлягають відшкодуванню:
а) якщо такий перетік може бути негайно зупинений за допомогою застосування відповідного
обладнання: противикидних превенторів, запобіжних клапанів або іншого обладнання,
застосування якого регламентується чинними нормативами;
б) якщо такий перетік може бути зупинений за допомогою збільшення обсягу бурової рідини або
використання реагентів;
в) якщо такий перетік може бути безпечним способом спрямований у систему збірних
промислових трубопроводів;
г) якщо такий перетік може бути в розумний строк відведений за допомогою застосування
наземного обладнання.
Страховий захист припиняється в момент поновлення бурових робіт або виникнення можливості
такого поновлення.
Крім того, Страховик не відшкодовує витрати, здійснені виключно з метою гасіння пожежі або
внаслідок спроб такого гасіння;

Витрати на відновлення або перебуріння пошкодженої або знищеної свердловини або її
частини із застосуванням найбільш економічних методів буріння, за умови, що такі витрати
викликані такими подіями:
а) землетрус, виверження вулкана, вплив припливної хвилі. При цьому одним страховим
випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох)
годин з моменту настання зазначених подій;
б) затоплення внаслідок або через катастрофічне водопілля (повіддя), катастрофічний паводок,
затори, зажори, цунамі, сель, лавини; так само, як у результаті таких небезпечних
метеорологічних явищ: сильного дощу, зливи, сильного снігопаду. При цьому одним страховим

випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох)
годин з моменту настання зазначених подій;
в) стихійні явища ураган, смерч. При цьому одним страховим випадком визнається сукупність
збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту настання
зазначених подій;
г) пожежа на поверхні землі або води, вибух, імплозія, удар блискавки, падіння літальних
апаратів, їхніх частин, метеоритів або інших космічних тіл; зіткнення з наземними
транспортними засобами, морськими або повітряними суднами; обвалення бурової вишки або
щогли; зіткнення з якорями, ланцюгами, тралами або рибальськими сітками;
ґ) несанкціоновані страйки, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування;
д) навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи
підпал;
е) помилки працівників Страхувальника (при відсутності в їх діях ознак злочину), що призвели
до виходу технологічного режиму буріння за нормальних умов;
є) іншими подіями, передбаченими договором страхування.
Крім того, Страховик відшкодовує Страхувальникові вартість необхідних матеріалів, обладнання
та робіт підрядників, субпідрядників й індивідуальних підприємців, фірм і корпорацій, що
спеціалізуються на роботах з приведення свердловини до безпечного стану, у тому числі на
роботах з буріння розвантажувальних свердловин і на аналогічних ним роботах для приведення
свердловини до безпечного стану, за умови, що Страхувальник завчасно в письмовій формі
повідомить Страховика про такі роботи та сплатить додатковий страховий платіж, розмір якого
розраховує Страховик;

Вартість необхідних матеріалів, обладнання (включаючи витрати на їхнє
транспортування) та робіт підрядників, субпідрядників і приватних підприємців, фірм і
корпорацій, що спеціалізуються на роботах з відновлення контролю над свердловиною,
набуріння похило-спрямованої свердловини та на інші роботи, необхідні для відновлення
контролю над свердловиною;

Витрати (у розмірі, що не перевищує 10 % від страхової суми, встановленої у договорі
страхування для цього пункту, якщо інше не передбачене договором страхування), прямо або
побічно пов’язані з видаленням уламків та (або) завалів, що виникли в результаті настання
страхового випадку за секцією 1, за умови, що:
а) здійснення таких витрат вимагається чинними нормами, інструкціями або законодавчими
актами, або
б) зобов’язання Страхувальника відносно таких витрат зафіксовані договором підряду або іншим
правочином, або
в) уламки та (або) завали, зазначені у цьому пункті, перешкоджають діяльності Страхувальника,
за умови, що витрати на їх видалення не відшкодовуються відповідно до положень інших секцій
цих Особливих умов;

Витрати на приведення свердловини до безпечного стану відповідно до чинних
нормативів, правил й вимог проведення робіт, якщо свердловина не є такою, що вийшла з-під
контролю, але обладнання та (або) конструкція свердловини над земною поверхнею або над
водним дном пошкоджені або загиблі, або загиблою є власне свердловина, за умови, що така
загибель або таке пошкодження виникли внаслідок зазначених нижче подій, що сталися над
земною поверхнею або водним дном, за умови, що Страхувальник визнав за необхідне:
а) виконати роботи з повторного входу у свердловину відповідно до прийнятої практики з метою
відновлення бурових робіт, або
б) заглушити й залишити свердловину, або
в) виконати роботи з буріння розвантажувальної (полегшувальної) свердловини в продуктивному
шарі для збільшення тиску на стовбур свердловини. Такими подіями є:
– землетрус, виверження вулкана, вплив припливної хвилі. При цьому одним страховим
випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох)
годин з моменту настання зазначених подій;
– затоплення внаслідок або через водопілля (повіддя), паводок, затори, зажори, цунамі, сель,
лавини; так само, як у результаті таких небезпечних метеорологічних явищ: сильного дощу,
зливи, сильного снігопаду. При цьому одним страховим випадком визнається сукупність збитків,

зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту настання зазначених подій;
– небезпечні метеорологічні явища: ураган, смерч. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій;
– техногенні надзвичайні ситуації: пожежа на поверхні землі або води, вибух, імплозія, удар
блискавки, падіння літальних апаратів, їхніх частин, метеоритів або інших космічних тіл;
зіткнення з наземними транспортними засобами, морськими або повітряними суднами;
обвалення бурової вишки або щогли; зіткнення з якорями, ланцюгами, тралами або
рибальськими сітками;
– помилки працівників Страхувальника (за відсутності в їх діях діяння ознак злочину), що
призвели до виходу технологічного режиму буріння з нормальних умов;
– несанкціоновані страйки, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування;
– навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи
підпал.
Зобов’язання Страховика відшкодувати зазначені витрати припиняються в момент, коли:
а) бурові роботи можуть бути безпечним чином відновлені,
або
б) потік рідини або газу, що безпосередньо спричинив настання страхового випадку зупинений,
зупиняється або може бути безпечним чином зупинений,
або
в) свердловина заглушена або може бути безпечним чином заглушена або залишена,
або
г) потік нафти або газу може бути безпечним чином використаний для видобутку, залежно від
того, яка із зазначених у підпунктах а – г) подій сталася раніше.
11.1.1. За згодою між Страхувальником і Страховиком договором страхування може бути
передбачене відшкодування витрат на спеціальні заходи щодо ліквідації втрати контролю над
свердловиною за допомогою підпалювання свердловини, у тому числі здійсненні за вказівкою
компетентних органів.
11.2. Порушення герметичності, пошкодження та втрата прохідності обсадної колони
За цим пунктом Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої страхової суми
(ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, фактично здійснені
Страхувальником необхідні витрати у зв’язку з ліквідацією або спробами ліквідації раптового,
непередбаченого:
а) порушення герметичності;
б) пошкодження;
в) втрати прохідності (включаючи підйом обладнання, що впало) обсадної колони свердловини,
що перешкоджає продовженню робіт з буріння свердловини.
При неможливості визначити місце порушення герметичності відшкодовуються у межах ліміту
відповідальності також необхідні витрати на ліквідацію міжколонного прояву у разі його
наявності.
Якщо договором страхування не передбачене інше, обсадна колона вважається пошкодженою
або такою, що втратила прохідність, якщо спуск або підйом обладнання в свердловині виявився
неможливим або потік рідини експлуатаційною колоною припинився в результаті механічного
впливу на обсадну колону або аварії (ускладнення) у свердловині.
11.3. Якщо договором страхування не передбачене інше, за секцією 1 Страховик не відшкодує
збитки та (або) витрати:
а) на відновлення (або спробу відновлення) прохідності обсадної колони, порушеної в результаті
поступового відкладення породи та інших речовин на забої (дні) колони, на деталях, частинах та
обладнанні обсадних колон або на спущеному у свердловину обладнанні;
б) на очищення свердловини від відкладень асфальтових, смолистих, парафінових та
аналогічних речовин;
в) у зв’язку з порушенням прохідності необсадженої частини свердловини;
г) у зв’язку з порушенням прохідності перфораційних та інших отворів обсадної колони;
ґ) порушення прохідності при проведенні цементування.
д) завдані затримкою (включаючи затримку або зменшення дебіту свердловини), неможливістю

використання та (або) втратою майнових прав на свердловину та (або) зниженням
продуктивності шару;
е) завдані на відновлення або перебуріння розвантажувальної свердловини або її частини;
є) зазнані винятково з метою гасіння пожежі на поверхні землі (води);
ж) на відновлення або перебуріння свердловини, якщо неконтрольований витік флюїдів з гирла
свердловини може бути безпечним засобом спрямований в систему збірних промислових
трубопроводів;
з) на буріння нижче глибини свердловини, що вийшла з-під контролю;
и) на відновлення або перебуріння застрахованої свердловини, якщо таке відновлення або
перебуріння не почалося протягом 540 (п’ятиста сорока) днів з моменту настання страхового
випадку – але в кожному разі не пізніше дати закінчення дії договору страхування.
11.4. Втрати, знищення або пошкодження майна для буріння свердловин
Втрата, знищення або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в
прокат, так само, як інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем
Страхувальника.
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує збитки, завдані внаслідок втрати, знищення
або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в прокат, так само, як
інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем Страхувальника, в
тому числі, бурових доліт, бурильних труб, перевідників бурильних труб та керновідбірників, в
результаті настання таких подій:
а) втрати контролю над свердловиною;
б) виверження вулкана, обвалу, зсуву ґрунту. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій.
Якщо договором страхування не обумовлене інше, Страховик не відшкодує збитки та
витрати Страхувальника, завдані внаслідок землетрусу;
в) затоплення та (або) підтоплення внаслідок або через (катастрофічне) водопілля (повіддя),
(катастрофічний) паводок, затори, зажори, цунамі, селі, лавини; так само, як у результаті таких
небезпечних метеорологічних явищ: сильного дощу, зливи, сильного снігопаду. При цьому
одним страховим випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72
(сімдесяти двох) годин з моменту настання зазначених подій;
г) небезпечних метеорологічних явищ: урагану, смерчу. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій;
ґ) техногенних надзвичайних ситуацій: пожежі на поверхні землі або води, вибуху (за винятком
вибуху, розриву або руйнування двигунів, насосів, трубопроводів, резервуарів або інших
ємностей, що працюють під тиском), удару блискавки, наїзду транспортних засобів, падіння
літальних апаратів, їхніх частин, метеоритів або інших космічних тіл. При цьому одним
страховим випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72
(сімдесяти двох) годин з моменту настання зазначених подій;
д) ускладнень та аварій, що виникають при проведенні робіт з буріння свердловин (описаних у
пунктах 11.2., 11.7, 11.8. цих Особливих умов страхування);
е) протиправних дій третіх осіб: крадіжки з проникненням у приміщення або інше сховище,
грабежу, розбою, умисного знищення або пошкодження застрахованого майна третіми особами,
включаючи підпал, а також терористичного акту, несанкціонованих страйків, мітингів,
демонстрацій, ходів, пікетування, якщо це передбачене договором страхування. При цьому
Страховик відповідає за загибель або пошкодження застрахованого майна внаслідок
несанкціонованих страйків, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетування безперервно протягом
168 (ста шістдесяти восьми) годин;
є) інших подій, передбачених договором страхування;
11.5. При настанні страхового випадку Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах
погодженої страхової суми або ліміту відповідальності, встановленого у договорі страхування
за цим пунктом, фактично здійснені Страхувальником необхідні витрати:
а) у зв’язку з відновленням, як за допомогою ремонту, так і шляхом заміни пошкодженого
(знищеного) майна;

б) на демонтаж пошкодженого (знищеного) майна й монтаж відновленого ;
в) на порятунок (у тому числі підйом із свердловини) обладнання при настанні страхового випадку

За цим пунктом до страхових випадків не відносяться та Страховик не відшкодує збитки та (або)
витрати, завдані внаслідок:
а) загибелі, знищення або пошкодження бурової установки або її компонентів;
б) загибелі, знищення або пошкодження алмазних бурових коронок та (або) алмазних голівок
колонкового снаряда;
в) нормативного зносу майна, корозії, утворення іржі;
г) збитків або недостачі, виявлених лише в ході інвентаризації;
ґ) відмови обладнання, не пов’язаного з настанням страхового випадку;
д) механічної або електричної поломки, внутрішнього або прихованого дефекту, помилок
проектування, підвищеної вологості, замерзання або інших екстремальних погодних умов, якщо
договором страхування не передбачене інше;
е) вибуху, розриву або руйнування двигунів, насосів, трубопроводів, резервуарів або інших
ємностей, що працюють під тиском;
є) пошкодження бурового або цементного розчину, реагентів, свердловини або обсадної труби;
ж) навмисного пошкодження або знищення майна Страхувальником, його працівниками,
підрядниками або іншими особами, у розпорядженні яких перебувало застраховане майно;
з) розкрадання або недостачі майна та речовин у результаті порушення Страхувальником норм
зберігання та обліку;
и) втрати майна, його знищення або пошкодження в результаті невжиття Страхувальником
розумних та доступних в умовах страхового випадку заходів щодо зменшення розміру можливих
збитків;
і) аварії або ускладнення на законсервованих свердловинах (якщо договором страхування не
передбачене інше);
ї) конфіскації, реквізиції, арешту або пошкодження майна за розпорядженням військової або
цивільної влади або інших дій адміністративних органів.
11.6. Втрата, знищення або пошкодження майна для буріння, що перебуває у власності
Страхувальника
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує збитки, завдані внаслідок втрати, знищення
або пошкодження майна, що перебуває у власності Страхувальника, в результаті факторів
зовнішнього впливу,
Відповідно до цього пункту страховий захист розповсюджується на бурові установки, придбані
після набрання договором страхування чинності, за умови повідомлення Страхувальником про
їхнє придбання протягом 30 (тридцяти) календарних днів (якщо інший строк не передбачений
договором страхування) та сплати додаткового страхового платежу, розрахованого
Страховиком. Страховий захист не діє щодо бурових установок, про придбання яких
Страхувальник не повідомив Страховика в зазначений строк.
До страхових випадків не відносяться та Страховик не здійснює виплату страхового
відшкодування, якщо збитки Страхувальника завдані внаслідок:
а) зносу, механічної або електричної поломки, збою (відмови) у роботі електромеханічного
характеру, природних властивостей майна, прихованих дефектів, поступового псування майна,
корозії, іржі, атмосферної вологості, замерзання або інших незвичайних погодних умов;
б) таємничого зникнення майна (зникнення майна за відсутності ознак злочину);
в) недостачі, виявленої при проведенні інвентаризації;
г) завдання непрямих збитків будь-якого роду (моральна шкода, упущена вигода, неустойка
тощо), якщо інше не передбачено договором страхування;
д) невжиття Страхувальником розумних та доцільних заходів щодо рятування або збереження
застрахованого майна в момент настання страхового випадку або після його настання, а також
запобігання або зменшення збитків, або якщо існує ризик виникнення(розповсюдження) пожежі
від майна, розташованого поблизу від місця дії договору страхування;
е) вибуху парових двигунів, парових котлів, бурових насосів, що працюють на енергії пари,
паропроводів, підігрівачів води, двигунів внутрішнього згоряння, маховиків, шківів, абразивних
кіл, роторних частин машини, за винятком випадків, коли внаслідок такого вибуху утворюється

пожежа. При цьому Страховик відшкодовує тільки збитки, завдані у результаті знищення або
пошкодження майна внаслідок пожежі, що виникла.
Відповідно до цього пункту не підлягає страхуванню таке майно:
а) автотранспортні засоби, повітряні судна, засоби залізничного транспорту (поїзди), цемент,
бурові рідини (розчини), реагенти, обсадна труба, насосно-компресорні труби, проїзна частина
доріг, насипні дороги, котловани, креслення, плани, описи, майно працівників Страхувальника,
судна, бурові баржі;
б) майно, що не є частиною застрахованої свердловини, що перебуває на складі або в ангарі, в
тому числі на зберіганні, у власності, оренді або під контролем Страхувальника;
в) майно, розташоване під землею, за виключенням випадків, коли знищення або пошкодження
такого майна викликане такими подіями:
 пожежею, ударом блискавки, ураганом, затопленням, вибухом над поверхнею землі,
падінням літальних апаратів, метеоритів або інших космічних тіл, несанкціонованими
мітингами, страйками, ходами, пікетуванням, або умисним знищенням або пошкодженням майна
третіми особами;
 викидом або утворення вирви;
 підйомом, спуском, раптовим зупиненням або обваленням бурової вишки або щогли;
г) бурильна колона, залишена в свердловині, через яку здійснюється закінчування
нафтової або газової свердловини;
ґ) застраховане майно, що використовується для буріння розвантажувальної свердловини, для
контролю над викидом, утворенням вирви;
д) піноутворювальні розчини або інші заходи пожежогасіння, втрачені, витрачені або знищені
при пожежі, ударі блискавки, викиді або утворенні вулкана, а також будь-які інші витрати на
гасіння пожежі, контроль за викидом або утворенням вирви, або спробу такого контролю.
11.7. Прихвату колони труб
Відповідно до групи ризиків цієї секції Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах
погодженої страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування за
цим пунктом, фактично здійснені Страхувальником необхідні витрати на ліквідацію прихвату
колони труб, що стався внаслідок непередбаченого перепаду тиску в системі «свердловина –
шар», порушення цілісності стовбура свердловини, викликаного обваленням, заваленням або
витіканням пластичних порід, заклинювання в деформованій проміжній колоні, у жолобних
вибірках, виходу технологічного режиму свердловини за межі нормальних умов буріння,
пошкодження (виходу з ладу) обладнання та інструментів у результаті впливу зовнішніх
чинників або внутрішніх дефектів, впливу стихійних лих.
Відповідно до групи ризиків цієї секції Страховик не відшкодує збитки та (або) витрати на
ліквідацію прихвату колони труб, якщо аварія сталася внаслідок:
а) порушення виконавцями робіт галузевих правил безпеки; б) потрапляння в свердловину
сторонніх предметів;
в) заклинювання нового долота у звуженій (відносно діаметра попереднього долота) частині
стовбура;
г) порушення технологічних параметрів бурового розчину і, як наслідок, осідання часток
вибуреної породи або твердої фази бурового розчину при припиненні циркуляції бурового
розчину;
ґ) неповної циркуляції бурового розчину через долото за рахунок пропусків у з’єднаннях бурової
колони;
д) передчасного тужавлення цементного розчину в кільцевому просторі при установленні
цементних мостів;
е) зламування або падіння бурильного інструмента;
є) виходу з ладу електростанцій і піднімальних двигунів бурової установки.
11.8. Поглинання бурового та (або) цементного розчину
За цим пунктом при настанні страхового випадку Страховик відшкодовує Страхувальнику в
межах погодженої страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої в договорі страхування
за цим пунктом, необхідні витрати на придбання нового розчину замість втраченого у разі
поглинання бурового та (або) цементного розчину при спорудженні (ремонті) свердловини
внаслідок непередбачених геологічних умов, гірських порід, що розкриваються (гідророзриву,

аномально низького пластового тиску тощо).
За цим пунктом Страховик не відшкодує збитки, завдані порушенням рецептури бурового
(цементного) розчину, так само, як щільності розчину та технологічного режиму.
12.
Якщо інше не передбачене договором страхування, секція «Експлуатація свердловини»
включає страхування на випадок настання:
12.1. Втрати контролю над свердловиною
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої
страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, фактично
здійснені Страхувальником витрати (збитки) внаслідок втрати контролю над застрахованою
свердловиною, включаючи:

Витрати на придбання та вартість робіт із заміну арматур, що вийшли з ладу;

Витрати на оплату робіт протипожежних служб та (або) протифонтанних формувань (при
їхньому залученні);

Збитки від пошкодження іншого обладнання (або обладнання інших свердловин у кущі),
розташованого поблизу гирла аварійної застрахованої свердловини;

Витрати, описані в пункті 11.1 цих Особливих умов страхування, за умови, що така втрата
контролю над свердловиною виникла з наступних причин:
а) промиття гирлових арматур (засувок, трійників, хрестовин, сальників, впусків кабелю)
потоком флюїду, що виходить зі свердловини;
б) механічне руйнування гирлових арматур внаслідок неякісного виготовлення, або наїзду
транспортних засобів (за винятком засобів залізничного транспорту), або падіння літальних
апаратів або їхніх частин, метеоритів або інших космічних об’єктів;
в) відсутність достовірних даних про шаровий тиск при проведенні прострілочних робіт з
прилучення шарів;
г) внаслідок таких подій, що сталися над земною поверхнею або водним дном:
землетрус, виверження вулкана, вплив припливної хвилі. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій;
затоплення внаслідок або через катастрофічне водопілля (повіддя), катастрофічного паводка,
заторів, зажорів, цунамі, селі, лавини; так само, як у результаті таких небезпечних
метеорологічних явищ: сильного дощу, зливи, сильного снігопаду. При цьому одним страховим
випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох)
годин з моменту настання зазначених подій;
ураган, смерч. При цьому одним страховим випадком визнається сукупність збитків, зазнаних
безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з моменту настання зазначених подій;
техногенні надзвичайні ситуації: пожежа на поверхні землі або води, вибух, імплозія, удар
блискавки, падіння літальних апаратів, їхніх частин, метеоритів або інших космічних тіл;
зіткнення з наземними транспортними засобами, морськими або повітряними суднами;
обвалення бурової вишки або щогли; зіткнення з якорями, ланцюгами, тралами або
рибальськими сітками;
несанкціоновані страйки, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування;
умисне знищення або пошкодження застрахованого майна третіми особами, включаючи підпал;
помилки працівників Страхувальника (при відсутності в їх діях ознак злочину), що призвели до
виходу технологічного режиму буріння з нормальних умов.
Страховик не відшкодовує Страхувальнику витрати (збитки), завдані втратою контролю над
свердловиною, якщо така втрата була викликана:
а) корозійним зношенням гирлових арматур у результаті агресивного впливу елементів, що є
складовими продукції (вуглекислого газу (CO2), сірководню (H2S) тощо);
б) неправильним вибором щільності рідини глушіння при підземному або капітальному
ремонтові свердловини;
в) відсутністю контролю за рівнем рідини в процесі ремонту.
Страховик також не відшкодує збитки та (або) витрати:
а) завдані втратою та (або) пошкодженням експлуатаційного та (або) бурового обладнання,
застрахованого відповідно до пункту 4.6.2 Особливих умов страхування;
б) завдані затримкою (включаючи затримку або зменшення дебіту свердловини), неможливістю

використання та (або) втратою майнових прав на свердловину та (або) зниженням
продуктивності шару;
в) здійснені винятково з метою гасіння пожежі на поверхні землі (води).
12.2. Втрати, знищення або пошкодження майна для експлуатації свердловини
Втрата, знищення або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в
прокат, так само, як інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем
Страхувальника
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує збитки, завдані внаслідок втрати, знищення
або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в прокат, так само, як
інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем Страхувальника, в
тому числі бурових доліт, бурильних труб, перевідників бурильних труб та керновідбірників, в
результаті настання подій, зазначених у пункті 11.6. цих Особливих умов страхування, а також
аварій та ускладнень, зазначених у пунктах 12.4- цих Особливих умов страхування. Умови
страхового захисту за цим пунктом, аналогічні наведеним у пункті 11.6 цих Особливих умов
страхування.
12.3. Втрата, знищення або пошкодження майна, що перебуває у власності Страхувальника
Умови страхового захисту за цим пунктом аналогічні наведеним у пункті 11.6 цих Особливих
умов страхування.
12.4. Обриву колони насосно-компресорних труб з польотом частини труб, що обірвалася, та
внутрішньосвердловинного обладнання на забій свердловини
За цим пунктом Страховик відшкодовує Страхувальникові такі збитки (витрати), завдані
внаслідок обриву колони насосно-компресорних труб з польотом частини труб, що обірвалася,
та внутрішньосвердловинного обладнання на забій свердловини в період експлуатації
застрахованої свердловини:
а) на капітальний ремонт, пов’язаний із проведенням ловильних робіт або відновленням
свердловини шляхом буріння другого стовбура або перебурінням, або ліквідацією свердловини
відповідно до прийнятої технології ліквідації свердловин;
б) на придбання втраченого обладнання у зв’язку з:
 неможливістю використання останнього;
 помилками працівників Страхувальника.
Страховик не відшкодує збитки (витрати) Страхувальника, завдані обривом колони насоснокомпресорних труб, якщо такий обрив викликаний:
а) зносом різьної частини та недостатнім контролем за станом різьної частини під час спуску або
неякісним контролем на трубній базі;
б) влученням піску в різьну частину при спуско-підйомних операціях і абразивному зношенні
різі при згвинчуванні;
в) обривом у результаті механічного зношення (стирання) труби колоною насосних штанг у
місцях різкого скривлення стовбура свердловини;
г) обривом у результаті корозійного зношення при роботі в агресивному середовищі з вмістом
сірководню (H2S), вуглекислого газу (CO2) та інших агресивних компонентів;
ґ) обривом внаслідок втоми металу при тривалій роботі під впливом знакозмінних навантажень.
12.5. Прихвату (заклинювання) в експлуатаційній колоні насосно-компресорних труб та
внутрішньосвердловинного обладнання
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах страхової суми
(ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, такі збитки (витрати)
Страхувальника, завдані внаслідок прихвату (заклинювання) в експлуатаційній колоні насоснокомпресорних труб та внутрішньосвердловинного обладнання:
 витрати на ремонт свердловини;
 вартість втраченого обладнання (насосно-компресорних труб, насоса, кабелю, пакера тощо) за
умови, що такий прихват (заклинювання) виник (виникло) внаслідок:
а) пробою ізоляції заглибного кабелю або кабельного впуску заглибного електродвигуна із
приварюванням до колони;
б) великого виносу піску із продуктивного шару з розміщенням насоса в зумпфі свердловини;
в) «прикіпання» пакера до експлуатаційної колони в нагнітальних свердловинах у результаті
тривалої експлуатації або накачування;

г) зминання (зламування) колони (відповідно до пункту 12.4 цих Особливих умов страхування)
під впливом гірничо-геологічних умов.
Страховик не відшкодовує Страхувальникові витрати (збитки) внаслідок:
а) прихвату (заклинювання) в експлуатаційній колоні насосно-компресорних труб та
внутрішньосвердловинного обладнання, якщо такий прихват (або таке заклинювання) виник
(виникло) через порушення Страхувальником галузевих правил безпеки;
б) падіння в міжтрубний простір сторонніх предметів (сухаря трубного ключа, клина спайдера
при підземному ремонті) при проведенні досліджень приладами у затрубному просторі.
12.6. Порушення експлуатаційної колони, в тому числі зламування або зминання колони
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальнику в межах страхової суми
(ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, такі збитки (витрати)
Страхувальника, завдані внаслідок порушення експлуатаційної колони, в тому числі зламування
або зминання колони:
а) витрати на проведення капітального ремонту з усунення порушення колони відповідно до
прийнятого методу. Методами усунення порушення експлуатаційної колони є:
 капітальний ремонт свердловини (проведення ремонтно-ізоляційних робіт), у тому числі
цементування, установлення металевих пластирів (дорнів); перебуріння дефектної частини
стовбура з наступним цементуванням або установленням металевих пластирів; буріння нового
стовбура із забурюванням вище місця порушення та ліквідація пошкодженої частини стовбура і
нижче;
 фізична ліквідація свердловини та буріння нової свердловини-дублера, якщо вартість робіт з
відновлення свердловини порівнянна з вартістю будівництва нової свердловини;
б) витрати на фізичну ліквідацію свердловини та будівництво нової у разі неможливості або
економічної недоцільності її відновлення;
в) вартість загубленого в свердловині обладнання, що неможливо витягти із свердловини у разі
зламування (зрізу) колони зі зсувом, за умови, що таке порушення (або таке зламування, або таке
зминання) експлуатаційної колони виникло внаслідок тектонічних зрушень, землетрусу або
інших небезпечних природних явищ, при яких експлуатаційна колона може бути зім’ята або
зрізана.
Страховик не відшкодовує Страхувальникові збитки (витрати), завдані внаслідок порушення
експлуатаційної колони (у тому числі зламування або зминання колони), якщо таке порушення
або зминання викликане:
а) впливом корозійно активних середовищ на експлуатаційну колону із внутрішньої сторони при
проведенні технологічних операцій з очищення, оброблення призабійної зони або інтенсифікації
притоку з використанням зазначених середовищ;
б) «осушенням» свердловини при проведенні різних технологічних операцій: компримірування,
ежектирування, імплозійного впливу або інших видів впливів, що призводять до перевищення
величини гірського тиску над межею стійкості колони;
в) набряканням гідрофільних порід у результаті фільтрату бурового розчину або потрапляння
закачуваної води в результаті заколонних перетоків або неякісного цементування в процесі
буріння (будівництва) свердловини або руйнування цементного каменю під впливом
агресивного середовища.
12.7. Заколонної циркуляції (заколонних перетоків), або появи тиску в міжколонному просторі
при багатоколонній конструкції свердловини
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах страхової суми
(ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, збитки (витрати)
Страхувальника, завдані внаслідок виникнення заколонної циркуляції (заколонних перетоків)
або появи тиску в міжколонному просторі при багатоколонній конструкції свердловини, на
проведення досліджень і ремонтних робіт, за умови, що заколонна циркуляція (заколонні
перетоки), або поява тиску в міжколонному просторі при багатоколонній конструкції
свердловини виникає внаслідок появи великого перепаду тиску між свердловинами з
невеликими за товщиною розділами в результаті розроблення родовища.
Страховик не відшкодовує Страхувальникові збитки (витрати), завдані внаслідок виникнення
заколонної циркуляції (заколонних перетоків) або появи тиску в міжколонному просторі при
багатоколонній конструкції свердловини, якщо така циркуляція (такі перетоки або така поява

тиску) виникли внаслідок:
а) руйнування цементного каменю за колоною в результаті агресивного впливу середовища;
б) неякісного первинного цементування.
13.
Якщо інше не передбачене договором страхування, секція «Поточний або капітальний
ремонт свердловин» включає страхування на випадок настання:
13.1. Втрати контролю над свердловиною
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої
страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, такі збитки
(витрати) Страхувальника, завдані внаслідок втрати контролю над свердловиною:
На придбання та (або) заміну обладнання внаслідок втрати контролю над свердловиною;
На оплату протифонтанних та (або) протипожежних формувань (при їхньому залученні),
за умови, що така втрата контролю над свердловиною виникла внаслідок відсутності
достовірних даних про пластовий тиск при проведенні прострелювальних робіт із прилучення
шарів або освоєнні свердловини;
А також, якщо така втрата контролю виникла внаслідок зовнішніх подій, що стаються над
поверхнею землі або водним дном. Такими подіями є:
землетрус, виверження вулкана, вплив припливної хвилі. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій;
 затоплення внаслідок або через (катастрофічне) водопілля (повіддя), (катастрофічний)
паводок, затори, зажори, цунамі, сель, лавини; так само, як у результаті таких небезпечних
метеорологічних явищ: сильного дощу, зливи, сильного снігопаду. При цьому одним страховим
випадком визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох)
годин з моменту настання зазначених подій;
 небезпечні метеорологічні явища: ураган, смерч. При цьому одним страховим випадком
визнається сукупність збитків, зазнаних безперервно протягом 72 (сімдесяти двох) годин з
моменту настання зазначених подій;
 техногенні надзвичайні ситуації: пожежа на поверхні землі або води, вибух, імплозія, удар
блискавки, падіння літальних апаратів, їхніх частин, метеоритів або інших космічних тіл;
зіткнення з наземними транспортними засобами, морськими або повітряними суднами;
обвалення бурової вишки або щогли; зіткнення з якорями, ланцюгами, тралами або
рибальськими сітками;
 несанкціоновані страйки, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування;
 умисне знищення або пошкодження застрахованого майна третіми особами, включаючи
підпал;
 помилки працівників Страхувальника (при відсутності в їх діях ознак злочину), що призвели
до виходу технологічного режиму буріння з нормальних умов.
Страховик не відшкодовує Страхувальникові збитки (витрати), завдані внаслідок втрати
контролю над свердловиною, якщо така втрата викликана:
а) порушенням технології при проведенні різних операцій щодо інтенсифікації роботи
свердловин (наприклад, при застосуванні різних способів оброблення призабійних зон тощо),
передбаченої планом робіт;
б) неправильним вибором щільності рідини глушіння;
в) відсутністю контролю за рівнем рідини в стовбурі свердловини під час ремонту.
Страховик також не відшкодує збитки та (або) витрати:
а) викликані втратою та (або) пошкодженням майна, застрахованого відповідно до пункту 13.2.
цих Особливих умов;
б) викликані затримкою (включаючи затримку або зменшення дебіту свердловини),
неможливістю використання та (або) втратою майнових прав (права власності) на свердловину
та (або) зниженням продуктивності шару;
в) здійснені винятково з метою гасіння пожежі на поверхні землі (води).
13.2. Втрати, знищення або пошкодження майна для проведення поточного або капітального
ремонту свердловини
 Втрата, знищення або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в
прокат, так само, як інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем

Страхувальника.
 Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує збитки, завдані внаслідок втрати,
знищення або пошкодження майна, взятого Страхувальником в оренду, лізинг або в прокат, так
само як інше майно, що тимчасово перебуває в розпорядженні або під контролем
Страхувальника, в тому числі бурових доліт, бурильних труб, перевідників бурильних труб та
керновідбірників, в результаті настання подій, зазначених у пункті 11.6 цих Особливих умов
страхування, а також аварій та ускладнень, зазначених у пунктах 13.4 Особливих умов
страхування.
Умови страхового захисту за цим пунктом аналогічні наведеним у пункті 11.6 цих Особливих
умов страхування.
13.3. Втрата, знищення або пошкодження майна для буріння, що перебуває у власності
Страхувальника.
Умови страхового захисту за цим пунктом аналогічні наведеним у пункті 12.3. цих Особливих
умов страхування.
13.4. Обриву (польоту) насосно-компресорних (бурильних) труб (обрив інструмента) та (або)
внутрішньосвердловинного обладнання в процесі виконання ремонтних робіт
За цим пунктом Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої страхової суми
(ліміту відповідальності), установленої в договорі страхування, такі збитки (витрати)
Страхувальника, завдані внаслідок обриву (польоту) насосно-компресорних (бурильних) труб
(обрив інструмента) та (або) внутрішньосвердловинного обладнання у процесі проведення
ремонтних робіт:
 Витрати на проведення ловильних робіт, буріння другого стовбура або свердловини-дублера
(залежно від виконуваного методу усунення);
 Вартість втраченого обладнання (інструмента);
за умови, що такий обрив (політ) виник внаслідок:
а) наявності заводського дефекту в трубах;
б) відмови підйомного обладнання в процесі здійснення спуско-підйомних операцій.
Страховик не відшкодовує Страхувальникові витрати (збитки), завдані внаслідок:
а) зношення різьної частини труб;
б) прикладення навантажень, що перевищують межу міцності труб, наприклад, при добуванні зі
свердловини раніше втраченого, заклиненого та (або) прихваченого обладнання.
13.5. Прихвату (заклинювання) труб (інструмента) при проведенні ремонтних робіт
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої
страхової суми (ліміту відповідальності), установленої у договорі страхування, такі збитки
(витрати) Страхувальника, завдані внаслідок прихвату та (або) заклинювання труб (інструмента)
при проведенні ремонтних робіт:
 Вартість втраченого обладнання;
 Вартість робіт з ліквідації ускладнення (вивільнення прихваченого обладнання);
 Вартість ліквідаційних робіт та вартість будівництва свердловини- дублера, якщо витрати на
ліквідацію ускладнення порівнянні з витратами на будівництво нової свердловини, за умови, що
такий прихват (заклинювання) сталося внаслідок або через:
а) обвал породи при проведенні прострілочно-підривних робіт на трубах (виносі великої
кількості піску у свердловину після прострілу);
б) осідання обважнювача або породи при проведенні бурових робіт в свердловині (бурінні інших
стовбурів, розбурюванні цементних мостів, пакерів тощо) у результаті неправильно обраної
характеристики в’язкості розчину, або недостатньої продуктивності бурового насоса
(недостатньої швидкості бурового розчину), або зупинення буріння з будь- яких причин та
неможливості підняти буровий інструмент;
в) виносу піску (пропіанта) зі свердловини після операції гідророзриву або потрапляння піску до
затрубного простору з наступним осіданням та прихватом колони насосно-компресорних труб
(НКТ).
Страховик не відшкодовує Страхувальникові збитки (витрати), завдані внаслідок прихвату та
(або) заклинювання труб (інструмента) при проведенні ремонтних робіт, якщо такий прихват
(заклинювання) виник (виникло) внаслідок або через:
а) падіння у затрубний простір сторонніх предметів (сухарів трубних ключів, клинів спайдера

тощо);
б) відставання кабелю при підйомі електрозаглибного або електрогвинтового насоса в результаті
руйнування кріпильних поясів (клямс) або неправильного їхнього установлення при спусканні
насоса під час попереднього ремонту свердловини;
в) зминання колони при проведенні операції щодо інтенсифікації притоку, пов’язаних із
глибоким осушенням свердловини.
13.6. Порушення експлуатаційної колони
Відповідно до цього пункту Страховик відшкодовує Страхувальникові в межах погодженої
страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої у договорі страхування, такі збитки
(витрати) Страхувальника, завдані внаслідок порушення експлуатаційної колони:
 На проведення ремонтно-відновлювальних (ремонтно-ізоляційних) робіт на свердловині;
 На буріння другого стовбура, якщо такі роботи виконуються;
 На фізичну ліквідацію аварійної свердловини й будівництво нової свердловини-дублера;
 Вартість втраченого підземного обладнання та (або) інструмента у разі його прихвату в
результаті зминання колони, за умови, що таке порушення експлуатаційної колони виникло
внаслідок:
а) розриву колони під впливом високого тиску при гідравлічному розриві;
б) порушення цілісності колони під впливом агресивних рідин – різних кислот;
в) зминання гірським тиском при глибокому «осушенні» свердловини при застосуванні методів
створення глибокої депресії на шар.
Страховик не відшкодує збитки (витрати) Страхувальника, завдані внаслідок: а) впливу
корозійно активних середовищ на експлуатаційну колону із внутрішнього
боку при проведенні технологічних операцій з очищення, оброблення призабійної зони або
інтенсифікації притоку з використанням зазначених середовищ;
б) набрякання гідрофільних порід у результаті фільтрату бурового розчину або потрапляння
закачуваної води в результаті заколонних перетоків або неякісного цементування в процесі
буріння (будівництва) свердловини або руйнування цементного каменю під впливом
агресивного середовища).
14.
Договори страхування, що укладають на підставі цих Особливих умов страхування,
можуть укладатися як з включенням груп ризиків усіх секцій, окремих секцій, так і з
включенням окремих страхових ризиків (випадків) кожної чи окремих секцій.
15.
Якщо Договором страхування не передбачено інше, до страхових випадків не відносяться
і виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо збитки та (або) витрати
Страхувальника завдані внаслідок:
15.1. Війни, воєнних дій, інтервенції (незалежно від того, чи була оголошена війна чи ні),
громадянської війни, революції, бунту, заколоту, насильницького захоплення або
насильницького утримання влади та (або) конфіскації, та (або) націоналізації, та (або)
реквізиції, та (або) знищення, та (або) пошкодження майна за розпорядженням центральних
або місцевих органів влади.
Це виключення не застосовується у випадках знищення або пошкодження застрахованого майна
через або внаслідок дії або спрацьовування мін, бомб, торпед або інших реактивних снарядів, що
залишилися від попередніх воєнних дій, маневрів або навчань. Однак страховий захист щодо
такого знищення або пошкодження припиняється негайно, якщо сторона – власник надр
перебуває в стані війни з іншими сторонами;
15.2. Терористичного акту, якщо інше не передбачене договором страхування;
15.3. Ядерної реакції, ядерного випромінювання, радіоактивного забруднення або зараження;
15.4. Дій (бездіяльності) Страхувальника або його представників, здійснених із прямим, або
непрямим наміром;
15.5. Помилок, дефектів та недоліків у застрахованому майні, що були відомі
Страхувальникові, особам, на користь яких здійснюється страхування, або їхнім
представникам до настання страхового випадку;
15.6. Порушення Страхувальником або його представниками норм проектування, технології, а
також норм пожежної безпеки та охорони праці на виробництві.
16.
Страховик не відшкодовує такі збитки (витрати):
16.1. Пов’язані з генетичними наслідками забруднення навколишнього середовища;

16.2. Пов’язані з дією причин, про які Страхувальникові було відомо до початку строку дії
договору страхування;
16.3. Пов’язані з операціями, що не мають безпосереднього відношення до господарської
діяльності Страхувальника (операції із цінними паперами, земельними ділянками, з вільними
коштами або капіталами, а також прибуток від операцій);
16.4. Непрямого характеру, включаючи неустойки (штрафи, пені) або інші санкції в грошовій
формі, які Страхувальник відповідно до укладених ним договорів зобов’язаний сплачувати за
невиконання своїх договірних зобов’язань (непостачання у строки, затримка виготовлення
товару або надання послуг тощо), якщо таке невиконання не було безпосереднім наслідком
перерви у господарській діяльності або вищезазначені санкції передбачені договорами, що
набувають чинності після настання матеріального збитку, що став причиною перерви у
виробництві;
16.5. Викликані зниженням продуктивності підземного глибинно-насосного обладнання та не
пов’язані з настанням страхового випадку;
16.6. Викликані виснаженням або раптовим обводнюванням експлуатованого нафтового шару;
16.7. Викликані виходом з ладу нафтозбірного трубопроводу або перервою в
електропостачанні;
16.8. Що сталися поза місцем дії договору страхування.
17.
При укладенні договору страхування можуть передбачатися додатково інші особливі
виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному
законодавству України та цим Особливим умовам страхування, які зазначені у договорі
страхування.
18.
Страхова сума за договором страхування визначається:
18.1. При страхуванні на випадок втрати контролю над свердловиною – середня величина витрат
Страхувальника на відновлення контролю над свердловиною, виходячи з наявної в
Страхувальника статистики, а за її відсутності – виходячи з досвіду роботи інших компаній. Такі
витрати складаються з витрат на роботи з відновлення контролю над свердловиною, включаючи
вартість матеріалів, обладнання та робіт підрядників, субпідрядників, витрат на видалення
уламків та (або) завалів, а також витрат на приведення свердловини до безпечного стану та на
евакуацію працівників Страхувальника у прилеглі райони;
18.2. При страхуванні майна для буріння, експлуатації, капітального (підземного) ремонту
свердловин – дійсна вартість майна на момент укладення договору страхування, визначена на
підставі бухгалтерських або інших документів Страхувальника, що підтверджують вартість
майна.
18.3. Страхова сума та ліміти відповідальності встановлюються за згодою сторін при укладенні
договору страхування та зазначаються в ньому.
18.4. Страховик несе відповідальність при настанні страхових випадків, визначених у договорі
страхування, у межах відповідної страхової суми та (або) лімітів відповідальності, зазначених в
договорі страхування. Загальна сума страхових відшкодувань не може перевищувати страхової
суми та (або) лімітів відповідальності, встановлених в договорі страхування, якщо інше не
передбачене договором страхування.
18.5. Страховик несе відповідальність за договором страхування в розмірі реального (прямого)
збитку, якщо інше не передбачене умовами договору страхування, у межах страхових сум та
(або) лімітів відповідальності, визначених у договорі страхування.
18.6. Протягом строку дії договору страхування розмір страхової суми та (або) ліміти
відповідальності можуть бути змінені за згодою сторін.
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(|нш:ого, н1хс передбавено пунктами 5-9
статт1 6 3акону }кра!ни ''|!ро ощахування'')
(нова редакц|я) ]ч|р 01.11 в1д 01 жовтня 2020
року
'|

1

БАзов1 Р1чн1 стРАхов1 тАРиФи доБРов!льного стРАхувАнн'1
сввРдловин тА мАйнА д]ш1 БуР1н}#[, вксплуАтАц1т тА (АБо)

кАп1тАльного Рвмонту сввРдловини

1. Базов1 р1нн| страхов| тарифи розрахован| виходяни з|

таблиц!

]$

1.

]\} з/п

€трахов|

ощахових ризик|в та наведен1 в

1аблиця
€траховий тариф,

ризики

оА в1д страхово|

вщата конщол}о над овердловиното;
- прихват колони труб;
_ поглинання бурового
цементного роз1{ину;
_

2.
-).

]ч[:

1

оуми

0,20

0,10
0,05

;*!'

2.

Базовий страховий тариф по отрахуванн}о на вишадок перерви виробництв! (господарськ|й,
у
п1дприемницьк1й д|яльност1), розрахов аний на 1 р|к, склад ае 0,15,^.

3. Базов! ощахов| тщифи в|дпов|датоть отрощ отрахуванн'! один р|к. |!ри укладенн1 договор1в
отр[}хування на строк, ментший, н1ж один р|к, за-г!ех{но в|д сщоку д|| договору сщахування
мохсуть заотооовуватись в!дпов1дн! корицвш1ьн1 коеф1ц1снти, наведен1 в 1аблиц| !т{э 2. ||ри
цьому за неповний м|ояць отраховий тариф розраховуеться як за повний
€щок

д|!:

[оговору, м|сяц1

|(оеф!ц!ент
короткостроковоот1'

(

1

0,20

[аблиця ф 2

2

э

о

4

5

6

7

8

9

10

11

0,35

0,50

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

4.

€ аховик мас право враховувати актуальну оицац1то на ринку отрахування, 1ндив1дуальн1
щ
умови .{оговор1в сщахування, формувати програми страхування' що вкл}очшоть 1нтш1 види
покриття, застооовувати л1м|ти в|дпов1дальноот1, франтпизи | т.|н. 1{онкретний
розм1р сщахового
тарифу виз1{ачаеться в,{оговор| страхування за згодо}о (тор1н
в1д умов !щ'"у',",,",
страхово! оуми' територ1| д1] договору, вар|анц розрахунку ''.-.*й'ь
оуми сщ{1хового в|дтшйодуванн'.'
порядщ оплати страхово| прем1| та додаткових !стотних фактор1в, визнанених конкретному
у
,(оговор| стр€|хування у зв'язку з цим €щаховик мае право заотосовувати додатков1
|ндив1дуальн| коригутон1 коеф1ц1енти у д|апазон1 значень 0,0

1- 1

0,0.

Ёорматив вищат на ведення ог|рави становить до 65 в|доотк|в величини страхового тарифу.
Актуар|й

свйоцтво п}
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