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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Правила добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (надалі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про
страхування» та інших законодавчих і підзаконних актів України.
1.2. У Правилах застосовані наступні терміни:
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів
громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Страховик - юридична особа, яка приймає на себе за умовами договору страхування
за певну винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати страхувальнику збитки,
які виникли в результаті настання страхових випадків, передбачених Правилами.
Страхувальники - юридичні особи або дієздатні фізичні особи, що уклали зі
страховиком договір страхування.
Вигодонабувачі – громадяни або юридичні особи, що мають заснований на законі,
іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні застрахованого майна, які можуть
зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, і які при укладенні договору
страхування призначені страхувальником для отримання страхового відшкодування.
Договір страхування - письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з
якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити
страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування
страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу,
виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у
визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов
договору страхування при настанні страхового випадку.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування
страхувальнику (вигодонабувачу).
Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах
страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при
настанні страхового випадку.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик вiдповiдно до умов
страхування зобов’язаний здійснити виплату при настаннi страхового випадку.
Страховий платіж - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести
страховику у відповідності з договором страхування.
Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором
страхування. Франшиза може встановлюватись в абсолютному значенні або у відсотках від
страхової суми та використовуватись як до загальної страхової суми, так і до страхової суми
по кожному окремому застрахованому обєкту, в залежності від умов договору страхування.
Умовна франшиза – страховик не несе відповідальності за збитки, що не
перевищують розміру франшизи, та зобовязаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх
розмір перевищує розмір встановленої франшизи.
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Безумовна франшиза – страховик зобовязаний відшкодувати збитки за
вирахуванням встановленої франшизи.
Заява на страхування - документ, який заповнюється страхувальником і висловлює
його бажання здійснити процес страхування у даного страховика, а також містить основну
інформацію, необхідну для укладення договору страхування.
Заява на виплату страхового відшкодування - документ, який заповнюється
страхувальником (вигодонабувачем) і висловлює його бажання одержати страхове
відшкодування внаслідок настання страхового випадку.
Компетентні органи - офіційні органи, до компетенції яких належить ліквідація
наслідків страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних
роз'яснень з питань, що мають відношення до страхового випадку (наприклад, поліція,
пожежна охорона, швидка медична допомога, органи Державної служби з надзвичайних
ситуацій (ДСНС) тощо).
Страховий акт – документ, що складається страховиком, який кваліфікує подію як
страховий (нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума
страхового відшкодування.
1.3. На підставі цих Правил ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО-МЕДСЕРВІС»
(надалі – Страховик) укладає договори добровільного страхування майна від перелічених у
Правилах ризиків (надалі – Договори страхування).
1.4. Страхувальниками майна відповідно до цих Правил є юридичні особи (незалежно
від їх організаційно-правової форми) або дієздатні фізичні особи (надалі - Страхувальники),
що уклали із Страховиком Договори страхування майна (майнових об’єктів), що належить
їм на правах власності (володіння, користування та розпорядження), або прийняте ними в
довірче управління, оренду, лізинг, заставу, на схов, комісію, продаж та з інших підстав, що
не суперечать чинному законодавству України.
1.5. Майно може бути застраховане за Договором страхування лише на користь тієї
особи (Вигодонабувача), що має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі
інтерес у збереженні цього майна. Договір страхування майна, укладений при відсутності у
Страхувальника (Вигодонабувача) такого інтересу в збереженні застрахованого майна, є
недійсним з моменту його укладення.
1.6. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника
від виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором, окрім випадків, коли ці
обов'язки Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані
Вигодонабувачем.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та
договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт
(морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж),
сільськогосподарська продукція).
2.2. За даними Правилами може бути застраховане таке рухоме і нерухоме майно:
2.2.1. Будівлі (житлові, виробничі, адміністративні, господарські, соціальнокультурного призначення і суспільного користування тощо);
2.2.2. Споруди (вежі, щогли та інші виробничо-технологічні установки);
2.2.3. Інженерне і виробничо-технологічне обладнання (комунікації, системи, апарати,
електронно-обчислювальна техніка, пристрої передавання інформації, оргтехніка, верстати,
передавальні і силові машини, інші агрегати, механізми і прилади тощо);
2.2.4. Господарчі будівлі (гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки, огорожі
тощо);
2.2.5. Окремі помешкання (квартири, приміщення, цехи, лабораторії, кабінети тощо);
2.2.6. Об'єкти незавершеного будівництва;
2.2.7. Інвентар, технологічна оснастка;
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2.2.8. Предмети інтер'єра, меблі, елементи оздоблення приміщень і таке інше;
2.2.9. Товарно-матеріальні цінності (товари, сировина, матеріали тощо).
2.2.10. Інше майно, що спеціально зазначене в договорі страхування та страхування
якого не суперечить цим Правилам та вимогам чинного законодавства.
2.3. Згідно з даними Правилами не можуть бути застраховані:
2.3.1. Моделі, макети, наочні приладдя, зразки, форми, прототипи тощо;
2.3.2. Унікальні та антикварні речі, слайди, фотознімки, філателістичні колекції;
2.3.3. Засоби транспорту, пересувні будівельні, сільськогосподарські або інші машини
і механізми, мотоцикли, мопеди, велосипеди, причепи і тягачі в період їхнього пересування;
2.3.4. Предмети релігійного культу;
2.3.5. Деревина на лісосіках та під час сплаву;
2.3.6. Технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки, касети, дискети,
магнітні диски тощо);
2.3.7. Вибухові речовини;
2.3.8. Майно, що знаходиться на території страхування, але яке не належить
Страхувальнику (Вигодонабувачеві) на праві власності (володіння, користування,
розпорядження), або не знаходиться у Страхувальника (Вигодонабувача) в довірчому
управлінні, в оренді, лізингу, заставі, на схові, комісії та з інших підстав, що не суперечать
чинному законодавству України;
2.3.9. Майно, що знаходиться в зоні, що перебуває під загрозою обвалу, оповзню,
повіні або іншого стихійного лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного
підтвердження наявності такої загрози, якщо таке підтвердження було зроблено до
укладення Договору страхування;
2.4. Згідно з даними Правилами не можуть бути застраховані:
2.4.1. Майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до чинного
законодавства України.
2.4.2. Будинки і споруди, конструктивні елементи та інженерні системи яких
знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться в них.
2.5. Договором страхування можуть бути передбачені також інші виключення з
майнових обєктів, що не можуть бути застрахованими згідно до цих Правил.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА.
3.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін договору страхування в розмірі,
що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості). Такою
вартістю вважається дійсна вартість майна в місці його перебування на момент (в день)
укладення Договору страхування.
3.2. Дійсна вартість визначається:
3.2.1. Для будівель, споруджень, господарських будівель, окремих помешкань вартість будівництва за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору
страхування, з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану;
3.2.2. Для інженерного і виробничо - технологічного обладнання - вартість придбання,
за цінами, що діють на момент укладання Договору страхування, з урахуванням зносу;
3.2.3. Для об'єктів у стадії незавершеного будівництва та елементів оздоблення
приміщень - по фактично зроблених матеріальних і трудових витратах на момент укладення
Договору страхування, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для даного виду робіт
і витрачених матеріалів, з урахуванням технічного стану;
3.2.4. Для товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) - вартість придбання або
виготовлення ТМЦ, вигляду та якістю як застраховані, за цінами і тарифами, що діють на
момент укладання Договору страхування. Не може бути застраховано ТМЦ, які знаходяться
в обігу, в кількості більшій, ніж середньомісячні залишки на складах, згідно відповідних
підтверджуючих документів (довідок) за кілька попередніх періодів, які складені на підставі
бухгалтерського обліку, якщо інше особливо не зазначено в договорі страхування;
4

3.2.5. Для інвентарю, технологічної оснастки, предметів інтер'єра, меблів - вартість
придбання за цінами, що діють на момент укладення Договору страхування з урахуванням
зносу.
3.2.6. Для об’єктів будівництва - в розмірі повної контрактної вартості зазначених в
Договорі страхування робіт, що здійснюються на зазначеному майновому об’єкті – об’єкті
будівництва, при їхньому завершенні, включаючи вартість матеріалів і устаткування, що
поставляються, проектування, заробітну плату, витрати з перевезення, мито і інші збори.
3.2.7. Для майна та об’єктів, що є засобами виробництва зазначених в договорі
страхування робіт, включаючи будівельну техніку, механізми та устаткування будівельного
майданчика і інші будинки і спорудження, що розташовані на території здійснення
зазначених в Договорі страхування робіт або що призначені та використовувані для
здійснення зазначених в Договорі страхування робіт – в розмірі вартості таких об'єктів на
дату укладання договору страхування, якщо інше особливо не зазначено в Договорі
страхування. При цьому заявлена на страхування вартість таких засобів, як правило, не
повинна бути нижче вартості відновлення цього устаткування, вартості придбання знову
об'єктів того ж типу і тієї ж потужності, що і застраховані, якщо інше особливо не
узгоджено сторонами та не суперечить чинному законодавству.
3.2.8. Для робіт з розчищення території від уламків пошкодженого, знищеного
застрахованого майна, а також для інших витрат, що можуть бути відшкодовані за окремою
домовленістю сторін, згідно з умовами договору страхування, укладеного у відповідності з
цими Правилами – встановлюється за згодою сторін.
3.2.9. Для інших видів майна, страхування яких може бути передбачене згідно з
умовами цих Правил, страхова сума за договором страхування встановлюється за згодою
сторін та не в супереч чинному законодавству.
3.3. При визначенні дійсної вартості предмета Страховик має право вимагати оцінку
експерта, аукціонні лістинги та протоколи тощо, що підтверджують розмір вартості
об'єктів.
3.4. Страхова сума встановлюється окремо по кожному застрахованому об'єкту або
сукупності об'єктів (групам, категоріям майна), зазначених у Договорі страхування на
підставі документів, що підтверджують вартість майна, або шляхом експертної оцінки.
3.5. Якщо завищення страхової суми в Договорі страхування стало наслідком обману з
боку Страхувальника, Страховик має право на відшкодування заподіяних йому в зв’язку з
цим збитків.
3.6. Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена виплата страхового
відшкодування, то страхова сума відповідно зменшується на розмір виплаченого
відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дня настання страхового випадку,
якщо інше особливо не зазначено в договорі страхування за згодою сторін.
3.7. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі
страхових випадків, Договору страхування у цілому.
3.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або
безумовна). Порядок встановлення та застосування франшизи визначається за згодою
сторін при укладанні Договору страхування в відсотках від страхової суми або в
абсолютному розмірі. Франшиза може встановлюватись окремо по кожному предмету
страхування, групі об’єктів, договору в цілому, страховому випадку (ризику) або групі
ризиків.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ.
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.
4.1. За Договором страхування, укладеним на підставі даних Правил, можуть бути
застраховані майнові інтереси Страхувальника (Вигодонабувачів), повязані з ризиком
втрати (загибелі) або ушкодження майна в результаті:
4.1.1. Вогневих ризиків, а саме: пожежі, вибуху, удару блискавки, падіння пілотованих
літальних апаратів, їхніх частин та вантажу, що ними перевозився.
5

Під „Пожежею”, в рамках цих Правил, розуміється – процес горіння з відкритим
полум’ям або без нього (тління) поза місцями, що спеціально для цього призначені, що
може розповсюджуватися спонтанно та довільно. Страховими визнаються випадки пожежі,
які виникли внаслідок природних та техногенних причин. Пожежі, що виникли внаслідок
протиправних дій третіх осіб, не є страховим випадком, якщо тільки інше не передбачено
Договором страхування.
При страхуванні ризику «Пожежа» не підлягають відшкодуванню збитки, що
виникли:
а) внаслідок цілеспрямованого впливу корисного (робочого) вогню або тепла,
необхідних для проведення плавки, термічного опрацювання, випалу, готування, копчення,
сушіння та інших подібних цілей, поза установками, що використовують вогонь або тепло;
б) в результаті самозаймання, що сталося внаслідок природних властивостей
застрахованого майна;
в) в результаті пожежі, яка виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб, якщо інше
не передбачено Договором страхування..
г) в результаті обробки застрахованого майна вогнем або іншого термічного впливу з
метою зміни його властивостей або з іншими цілями відповідно до технологічного процесу;
це стосується також майна, в якому або з використанням якого провадиться або
підтримується корисний вогонь або тепло.
д) внаслідок пожежі або вибуху, викликаного землетрусом, виверженням вулкана та
дією підземного вогню.
Під „Вибухом”, в рамках цих Правил, розуміється звільнення великої кількості енергії
за короткий період часу, засноване на прагненні газів або парів до розширення. Страховими
випадками є вибухи, які виникли внаслідок пожежі, природних сил, та техногенні. Вибухи,
які виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб, та які виникли від зниження тиску
нижче атмосферного не є страховим випадком, якщо тільки інше не передбачено Договором
страхування.
Вибухом резервуара (казана, трубопроводу, тощо) вважається тільки такий вибух,
коли стінки цього резервуара ушкоджені в такому обсязі, що відбувається раптове
вирівнювання тиску усередині і зовні резервуара. Якщо вибух відбувається усередині
резервуара, то виниклі збитки відшкодовуються і в тому випадку, якщо його стінки не
ушкоджені.
При страхуванні ризику «Вибух» не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок:
а) ушкодження механізмів із двигунами внутрішнього згорання при вибухах
(детонаціях), що виникають у камерах згорання;
б) вибухів, що виникають в камерах внутрішнього згоряння (у випадку заподіяні
збитків об’єктам, машинам та механізмам із двигунами внутрішнього згоряння).
г) дії вакууму або розрідження газу в резервуарі.
д) впливу електричного струму на різні електричні пристрої з виникненням полум'я
або без нього (наприклад, в результаті перенапруги, порушень в ізоляції, таких як: коротке
замикання, замикання в обмотці і при інших аваріях і несправностях електричного
устаткування), якщо тільки це не стало причиною подальшого поширення вогню.
е) проведення санкціонованих компетентними органами підривних робіт.
є) будь-яких явищ, не заснованих на прагненні пару і газів до розширення, навіть якщо
такі явища супроводжуються звуковою або ударною хвилею («фізичний вибух»).
Наприклад, розрив судин внаслідок тиску рідини або дефекту матеріалу судини.
Під „Ударом блискавки”, в рамках цих Правил, розуміється вплив атмосферного
електричного розряду, при якому струм блискавки протікає крізь елементи застрахованого
майна і завдає термічного, механічного або електричного впливу. Удар кульової блискавки
також є страховим випадком. При цьому, під «Ударом блискавки» визнається тільки
прямий перехід розряду блискавки на застраховане майно («прямий удар блискавки»).
Якщо тільки інше особливо не зазначене в Договорі страхування, «непрямий» удар
блискавки за цим ризиком не відшкодовується.
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Під „Падінням пілотованих літальних об'єктів або їхніх частин”, в рамках цих
Правил, розуміється падіння на застраховане майно літаків, вертольотів, космічних
апаратів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або
їхнього вантажу (предметів із них), якщо ці літальні апарати пілотувалися людьми або в них
знаходилися люди, хоча б на одному з етапів польоту;
4.1.2. Стихійних лих (згідно з класіфікацією гідрометслужби Мінекоресурсів
України), а саме:
а) бурі, урагану, смерчу, шторму, вихору;
б) повені, підтоплення, паводку, льодоходу;
в) землетрусу, осідання грунту, зсуву, обвалу;
г) селю, сніжних лавин, каменепаду;
д) крупного граду, сильного дощу, зливи;
е) ожеледі, сильного снігопаду, хуртовини, сильних морозів;
є) інших надзвичайних руйнуючих явищ природи, якщо це передбачено Договором
страхування.
При страхуванні ризику «Стихійні лиха» не підлягають відшкодуванню збитки, що
виникли:
а) в результаті розмокання або розчинення внаслідок дії води або інших рідин;
б) від падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна,
викликаного його частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок старіння (зносу) цього
майна або виробничих (будівельних) дефектів;
в) в результаті проведення вибухових робіт, виїмки грунту, засипання пустот або
інших земляних робіт.
Під „Бурею, ураганом, смерчем, штормом, вихором”, в рамках цих Правил,
розуміються такі пориви вітра, якщо швидкість повітря перевищила 60 км/г, якщо інше
особливо не зазначено в Договорі страхування. Швидкість вітру підтверджується довідками
відповідних компетентних установ (ДСНС України, Гідрометцентром тощо). При цьому
страховим також вважається випадок, пов’язаний з пошкодженням або знищенням майна,
причиною якого стали дерева та інші предмети, що впали під час бурі, урагану, смерчу або
шторму, якщо таке падіння викликане безпосереднім впливом таких явищ.
При страхуванні від ризиків „Стихійні лиха” Страховик не відшкодовує:
а) Збитки, що виникли внаслідок проникнення в застраховані приміщення або
приміщення, в яких розташоване застраховане майно, дощу, снігу, граду або бруду через
вікна, двері або інші отвори в будинках, що не були заперті належним чином, якщо тільки
ці отвори не виникли внаслідок стихійних лих, на випадок яких укладений договір
страхування, з числа зазначених у цих Правилах.
б) Збитки від пошкодження застрахованого майна водою, якщо воно не викликано
безпосередньо одним із стихійних лих, на випадок яких укладений договір страхування.
Наприклад, збитки внаслідок пошкодження майна талою, дощовою, водопровідною водою
через протікання покрівлі; водою, що виникла у результаті зміни конфігурації земної
поверхні або розриву водопровідних труб і т.ін.
в) Збитки у результаті ерозії берегової лінії (морської, річкової, озерної).
г) Збитки, в результаті пожежі або вибуху, крім пожежі або вибуху, викликаного
землетрусом, виверженням вулкана і дією підземного вогню.
4.2. Договір може бути укладений по сукупності або у будь-якій комбінації усіх
вищезгаданих страхових ризиків. Договір страхування може бути укладений також на
умовах обмеженого набору причин та обставин настання страхового випадку, що
визначаються в такому договорі страхування за згодою сторін. Наприклад, в договорі може
бути зазначено, що ризик «Пожежа» застраховано тільки на випадок виробничих аварій або
якщо його настання стало наслідком впливу ремонтних, будівельних, реконструкційних або
інших робіт, що зазначені в договорі страхування. Договором страхування також можуть
бути передбачені інші обмеження страхування за згодою сторін та не в супереч чинному
законодавству.
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4.3. При страхуванні на випадок одного або усіх ризиків, з числа зазначених в п.4.1.1.
цих Правил, Страховик також відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачам) збитки, що
виникли:
а) внаслідок пожежі, що виникла усередині установок, що використовують вогонь або
тепло для технологічних процесів;
б) внаслідок ушкодження майна розпеченими розплавами, що вивільнились в
результаті аварії, окрім самих ємностей, що містять ці розплави;
в) внаслідок впливу на застраховане майно продуктів горіння, гарячих газів, високої
температури, кіптяви, а також заходів пожежегасіння, застосованих з метою гасіння або
запобігання подальшому поширенню вогню.
4.4. У обсяг страхових зобов'язань Страховика за Договором страхування можуть бути
включені витрати Страхувальника на заходи, спрямовані на зменшення збитків при
настанні страхового випадку. Вживаючи такі заходи, Страхувальник повинний
дотримуватися вказівок Страховика, якщо вони повідомлені Страхувальнику письмово,
якщо інше особливо не зазначено в договорі страхування. Витрати на такі заходи, якщо
вони були необхідні або були зроблені для виконання вказівок Страховика, повинні бути
відшкодовані Страховиком навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними.
4.5. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:
4.5.1. Ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
4.5.2. Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
4.5.3. Громадянської війни, терористичних актів, народних хвилювань усякого роду
або страйків, якщо інше не передбачено Договором страхування;
«Терористичними актами» відповідно до цих Правил вважаються будь-які дії,
пов’язані з застосуванням насильства в політичних або релігійних цілях (прямо або
непрямо) і що включають до себе будь-яке застосування насильства з метою залякати
громадськість або будь-яку частину громадськості.
4.5.4. Вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна
по розпорядженню державних органів;
4.5.5. Навмисних дій Страхувальника (Вигодонабувача), його представників або
робітників, спрямованих на настання страхового випадку: невиконання, порушення чинних
норм і розпоряджень і норм органів відомчого і державного пожежного нагляду,
неприйняття заходів для попередження можливої загибелі або ушкодження застрахованого
майна, якщо тільки інше особливо не зазначено в договорі страхування;
4.5.6. Дій Страхувальника (Вигодонабувача), їх робітників або представників в стані
алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;
4.5.7. Вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем), його представниками або
робітниками, навмисного злочину;
4.5.8. Дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі Страхувальнику до
настання страхового випадку, але про які не було повідомлено Страховику;
4.5.9. Самозаймання, шумування, гниття, усушки або інших природних процесів, що
відбуваються в застрахованому майні;
4.5.10. Розкрадання майна під час настання страхового випадку, не застрахованого по
ризику втрати майна в результаті протиправних дії третіх осіб.
4.5.11. Недбалості, похибок або помилок, порушення правил техніки безпеки,
експлуатації, інших правил та норм, встановлених щодо застрахованого майна,
Страхувальником, його персоналом, Вигодонабувачем або особами, за вчинки яких
Страхувальник або Вигодонабувач несуть відповідальність, якщо інше спеціально не
зазначено в Договорі страхування за згодою сторін та не суперечить чинному
законодавству.
4.6. Договором страхування за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству
можуть бути передбачені також інші виключення або обмеження страхування.
5. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. СТРАХОВІ ТАРИФИ.
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5.1. Страховий платіж встановлюється, виходячи з розміру страхової суми, строку
страхування і страхового тарифу по відповідному ризику та застрахованому предмету.
5.2. Страховик при визначенні розміру страхового платежу, що підлягає сплаті за
Договором страхування, застосовує розраховані ним базові страхові тарифи, що визначають
страховий платіж в залежності від виду майна, прийнятого на страхування, страхового
ризику, строку страхування. Базові страхові тарифи (для строку страхування - 1 рік)
наведені в Додатку №1 до цих Правил.
5.3. При страхуванні на строк менше одного року страховий платіж складає таку
частину від суми річного страхового платежу:
Строк дії Договору страхування (в місяцях, неповний місяць приймається за повний)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Страховий платіж в % від річного страхового платежу

30
35
45
50
55
65
70
80
85
90
95
5.4. При страхуванні на строк більше одного року страховий платіж за Договором
страхування встановлюється як сума страхових платежів за кожний рік. Якщо строк
страхування встановлюється як рік (декілька років) і місяць (декілька місяців), то страховий
платіж за місяць (декілька місяців) визначається як пропорційна частина страхового
платежу за рік.
5.5. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.
5.6. Страховий платіж сплачується одноразово або розстроченими платежами в
порядку та строки, що визначаються в договорі страхування за згодою сторін та не в
супереч чинному законодавству.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
6.1. Договір страхування укладається в письмовій або електронній формі із
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Для укладання договору
Страхування в письмовій формі Страхувальник подає Страховику письмову заяву за
формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти
договір страхування. При укладанні договору страхування Страховик має право запросити у
Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику.
6.2. При укладенні договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити
Страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення
ступеня страхового ризику у відношенні прийнятого на страхування майна.
6.3. При підписанні договору страхування між Страхувальником і Страховиком
повинно бути досягнуто згоди по таких істотних умовах:
а) про перелік майна, що підлягає страхуванню;
б) про характер подій, на випадок настання яких здійснюється страхування (страхових
випадків);
в) про розміри страхових сум, франшизи та порядок їхнього застосування;
г) про строк та місце дії договору страхування;
д) про страхові тарифи, розміри страхових платежів та строки їх сплати;
е) про порядок зміни і припинення дії Договору страхування;
є) про умови здійснення страхової виплати, причини відмови у страховій виплаті;
ж) про права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов Договору страхування;
з) про інші умови за згодою сторін.
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6.4. Договір страхування може бути укладений сторонами на строк: до одного року, на
один рік і більш одного року. Строк дії договору вказується в договорі страхування за
згодою сторін.
6.5. Договір страхування набуває чинності з моменту надходження першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити
платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно
конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
6.6. Дія Договору страхування припиняється о 24 годині дня, що зазначений у
Договорі страхування як дата закінчення його дії, а також у випадках дострокового
припинення його дії згідно до цих Правил.
6.7. Договір страхування, який укладено за даними Правилами, діє тільки на території,
що вказана у Договорі страхування (території страхування), при цьому територією
страхування нерухомого майна є його фактичне місцезнаходження, а територією
страхування рухомого майна є вказані у Договорі страхування будівлі, склади та
приміщення або ділянки, в яких зберігається застраховане майно. Це застереження не
розповсюджується на майно, яке зазнало пошкоджень під час евакуації з місця страхової
події з метою його врятування. Якщо територія страхування рухомого майна змінюється, то
Страхувальник повинен попередити Страховика не пізніше трьох діб після моменту зміни
фактичного місцезнаходження застрахованого майна, якщо інше особливо не зазначено в
Договорі страхування.
6.8. Договір страхування повинний бути укладений у письмовій формі. Недотримання
письмової форми є підставою для визнання недійсним Договору страхування.
6.9. При переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої був
укладений Договір страхування, до іншої особи, права та обов’язки за цим Договором
переходять до особи, до якої перейшли права на майно, за винятком випадків примусового
вилучення майна згідно до діючого законодавства України, за умови внесення відповідних
змін до Договору страхування, якщо інше особливо не передбачено Договором страхування
за згодою сторін.
6.10. Страхувальник (Вигодонабувач), повинний протягом одного робочого дня або
іншого строку, обумовленого в договорі страхування, письмово повідомити Страховика про
перехід прав на застраховане майно до іншої особи.
6.11. У разі укладення Договору страхування в електронній формі сторони
дотримуються положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування»,
а також застосовних нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері
електронної комерції під час вчинення електронних правочинів.
При укладенні Договору страхування в електронній формі сторони, якщо не
домовляться про інше чи якщо інший порядок не буде встановлено законодавством,
керуються такими умовами:
6.11.1. Договір страхування складається з пропозиції Страховика укласти договір
(Оферти) та прийняття цієї пропозиції Страхувальником (Акцепту).
6.11.2. Текст Оферти підписується Страховиком в одному чи кількох примірниках. У
разі підписання лише одного примірника його оригінал зберігається у Страховика. Оферта
також розміщується Страховиком в мережі «Internet» та є доступною для вільного
ознайомлення з її змістом. Оферта може включати умови, що містяться в іншому
електронному документі, шляхом скерування (відсилання) до нього.
6.11.3. Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного
повідомлення Страхувальнику, її розміщення в мережі «Internet» або інших інформаційнотелекомунікаційних системах.
6.11.4. Страхувальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного
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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. 6.11.5 Правил;
шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Оферти в електронній
формі, що підписується в порядку, передбаченому п. 6.11.5 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.
Після підписання Акцепту Договір страхування вважається укладеним.
6.11.5. Моментом підписання 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.
6.11.6. Для укладення Договору страхування Страхувальник заходить на відповідну
WEB сторінку в мережі «Intеrnet» 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 укладення Договору страхування. Перед
укладенням Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково ознайомитись з
умовами Оферти, Правилами, інформацією про фінансову послугу, які розміщені на WEB
сторінці Страховика в мережі «Intеrnet», та підтвердити надання згоди на обробку власних
персональних даних. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою Страхувальника
Страховику про його намір укласти Договір страхування.
6.11.7. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним
даних складається Акцепт. Акцепт складається в електронній формі за зразком,
встановленим Страховиком.
6.11.8. 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 їхню
достовірність. Для підписання Акцепту електронним підписом одноразовим
ідентифікатором Страхувальник вводить отриманий одноразовий ідентифікатор у
спеціально передбаченому місці на WEB сторінці в мережі «Intеrnet» та підтверджує його
введення; в результаті цього електронний підпис Страхувальника додається до Акцепту.
6.11.9. Після підписання Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий
платіж одним із запропонованих Страховиком способів.
6.11.10. 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 укладення Договору.
6.11.11. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору
страхування, електронний підпис Страхувальника, дату укладення, строк дії Договору
страхування та інші індивідуальні умови Договору страхування Страхувальника. Акцепт,
підписаний Страхувальником, є невід’ємною частиною Договору страхування
6.12. Зміна умов і припинення дії Договору страхування, укладеного в електронній
формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється відповідно
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до умов розділу 12 Правил.
6.13. При виконанні Договору страхування допускається підписання документів,
необхідних для такого виконання, в електронній формі відповідно до п. 6.11 Правил, якщо
це передбачено умовами Договору страхування.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
7.1. Страховик має право:
7.1.1. Перевіряти стан застрахованого майна на відповідність умовам, зазначеним у
заяві на страхування.
7.1.2. Перевіряти виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимог дійсних
Правил і договору страхування.
7.1.3. Направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних з розслідуванням
причин і визначенням розміру заподіяного збитку.
7.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні застрахованого майна, а також давати
інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника
(Вигодонабувача). Форма надання інструкцій (письмово, особисто, за телефоном тощо)
визначається в договорі страхування та за згодою сторін.
7.1.5. Зробити огляд ушкодженого майна, як тільки про це йому стало відомо,
провести власне розслідування для з’ясування причин та розміру збитку.
7.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків за договором страхування,
включаючи обов’язки, що лежать на Страхувальнику, але не виконані ним, при пред'явленні
Вигодонабувачем вимоги про виплату страхового відшкодування.
7.1.7. При повідомленні про обставини, що спричиняють збільшення страхового
ризику, переукласти Договір страхування або укласти додаткову угоду до укладеного
раніше договору страхування.
7.1.8. Відстрочити виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому
даними Правилами.
7.1.9. Висунути (у межах фактично сплаченої Страховиком суми страхового
відшкодування) позов до осіб, винних у страховому випадку, з метою отримання від них
компенсації за заподіяні збитки.
7.1.10. Відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з чинним
законодавством України та умовами цих Правил.
7.1.11. Ініціювати внесення змін в договір страхування або припинити дію договору
страхування відповідно з цими Правилами і законодавством України.
7.2. Страховик зобов'язаний:
7.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
7.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
7.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
в порядку та в строк, передбачений даними Правилами. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування)
шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами договору страхування.
7.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
7.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості застрахованого предмета переукласти з ним
договір страхування.
7.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.
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7.2.7. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, даними Правилами
та договором страхування.
7.3. Страхувальник має право:
7.3.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування.
7.3.2. Призначати Вигодонабувачів для отримання страхового відшкодування, а також
замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування.
7.3.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку
та в строк, передбачений даними Правилами.
7.3.4. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення
вартості застрахованого предмета переукласти договір страхування.
7.3.5. Збільшити за узгодженням зі Страховиком в період дії Договору страхування
розмір страхової суми, якщо майно було застраховано на неповну страхову вартість або
якщо вартість застрахованого майна збільшилася протягом строку дії договору страхування,
шляхом оформлення додаткової угоди до договору страхування зі сплатою додаткового
страхового платежу.
7.3.6. Припинити дію договору страхування відповідно з цими Правилами і
законодавством України.
7.3.7. Одержати інформацію про Страховика згідно до законодавства України.
7.3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та розвитку страхових послуг, які
надає Страховик.
7.4. Страхувальник зобов'язаний:
7.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
7.4.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику за
формою, встановленою Страховиком (у випадку письмового оформлення заяви на
страхування), і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику в порядку,
зазначеному в договорі страхування та за згодою сторін.
7.4.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього
предмета договору.
7.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
7.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом двох
робочих днів з моменту отримання інформації про такий випадок, якщо інший строк не
передбачений Договором страхування та за згодою сторін.
7.5. Всі повідомлення, передбачені дійсними Правилами і договором страхування,
здійснюються сторонами в письмовій формі або іншим способом, узгодженим сторонами в
договорі страхування, що дозволяє об’єктивно зафіксувати або підтвердити факт одержання
повідомлення.
7.6. Договором страхування та за згодою сторін можуть бути передбачені також інші
права та обов’язки сторін, що не суперечать чинному законодавству.
7.7. За згодою Сторін та не в супереч закону Договором страхування можуть бути
передбачені права та обов'язки Вигодонабувача.
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
8.1. При настанні події, що за умовами договору страхування може бути кваліфікована
як страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний:
8.1.1. Протягом одного робочого дня або іншого строку, обумовленого в договорі
страхування, повідомити про це в органи міліції, пожежної охорони та інші компетентні
органи, у компетенцію яких входить реєстрація та/або ліквідація наслідків подій,
передбачених розділом 4 цих Правил та розслідування причин їх виникнення.
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8.1.2. Протягом одного робочого дня або іншого строку, обумовленого в договорі
страхування, у будь-який спосіб повідомити Страховика та протягом двох робочих днів
після настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, підтвердити
повідомлення шляхом подачі письмової заяви на виплату страхового відшкодування (так
само, як на Страхувальнику, обов’язок повідомлення про настання страхового випадку
лежить і на Вигодонабувачеві; якщо з поважних причин (що мають бути підтверджені
документально) Страхувальник не мав змоги подати заяву на виплату страхового
відшкодування у вказаний строк, цей строк може бути збільшений за згодою Страховика).
Договором страхування за згодою сторін може бути передбачений інший строк, протягом
якого Страхувальник (Вигидонабувач) зобов’язаний повідомити Страховику про настання
страхового випадку.
8.1.3. Вжити всіх доступних заходів для врятування застрахованого майна, усунення
причин події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, забезпечити охорону
ушкодженого майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика, якщо такі інструкції
були надані в порядку, зазначеному в договорі страхування та за згодою сторін.
8.1.4. При проведенні робіт згідно п.8.1.3. цих Правил, забезпечити збереження стану
предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших причин настання події, що
може бути кваліфікована як страховий випадок.
8.1.5. Узгодити зі Страховиком строк початку проведення ремонтних або інших робіт,
які пов’язані з змінами фактичного стану пошкодженого майна на місці події, яка може
бути кваліфікована як страховий випадок.
8.1.6. Забезпечити Страховику можливість огляду місця події, яка може бути
кваліфікована як страховий випадок та самостійної попередньої оцінки понесеного
Страхувальником збитку.
8.1.7. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду ушкодженого майна
для з'ясовування причин та розмірів збитку, а також забезпечити участь представника
Страховика в будь-яких комісіях, створюванних для встановлення причин і визначення
розміру збитку.
8.1.8. Надати всі необхідні документи згідно розділу 9 (за винятком п.9.4, п.9.5) цих
Правил.
8.1.9. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації, повернення або
відновлення третіми особами ушкодженого або знищеного майна, що є застрахованим
згідно до договору страхування.
8.1.10. Надати всі документи, необхідні Страховику для висунення позову до осіб,
винних у настанні страхового випадку, з метою отримання від них компенсації за заподіяні
збитки, або сприяти в отриманні Страховиком таких документів.
8.1.11. Договором страхування та за згодою сторін можуть бути передбачені також
інші обов’язки Страхувальника при настанні страхового випадку, що не суперечать
чинному законодавству.
9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ.
9.1 Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою, визначеною Страховиком і
подається Страховику (або його представнику) у порядку та у строк, які вказані в п.8.1.2.
цих Правил.
9.2. Перелік пошкодженого, знищеного або втраченого майна - додається до заяви
Страхувальника на виплату страхового відшкодування.
9.3. Документи, видані Компетентними органами, які підтверджують настання події,
яка може бути кваліфікована як страховий випадок.
9.3.1. Наявність протиправних дій в факті, причинах та/або обставинах настання
страхового випадку підтверджується постановою Компетентного органу, що проводить
дізнання або попереднє слідство, про початок кримінального провадження по факту
14

скоєння відповідного злочину, або іншим документом Компетентного органу, що
підтверджує факт наявності протиправних дій.
9.4. Страховий акт – документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним
особою у формі, що визначається Страховиком, який кваліфікує подію як страховий
(нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума страхового
відшкодування.
9.5. Кошторис збитків - документ, що складається Страховиком або уповноваженою
ним особою; визначає та обґрунтовує розмір збитків, понесених Страхувальником
(Вигодонабувачем) внаслідок настання страхового випадку, а також витрати на роботи,
проведені згідно п.8.1.3. цих Правил (якщо такі проводились та відшкодовуються згідно
умов Договору страхування).
9.6. За наявності осіб (особи) винних в заподіяних Страхувальнику (Вигодонабувачу)
збитках:
9.6.1. Довідка про відшкодування збитків (частини збитків) винною особою підписана Страхувальником та винною особою (у випадку відшкодування збитків такою
особою).
9.6.2. За відсутності Довідки, зазначеної в п.9.6.1, - Довідка про відмову (або
неможливість - на теперішній час; або неможливість в повному обсязі - на теперішній
час) відшкодувати збитки (частину збитків) винною особою - підписана Страхувальником
та винною особою; або тільки Страхувальником - у разі відмови підписати вказану довідку
винною особою.
9.6.3. За відсутності або замість Довідок, зазначених в п.9.6.1 або 9.6.2, документи від
компетентних органів, що підтверджують факт відшкодування (відмову або неможливість
відшкодувати) збиток винною особою.
9.7. Документи бухгалтерського обліку Страхувальника та інші необхідні документи,
що підтверджують розмір збитків.
9.8. Інші документи або відомості (за вимогою Страховика), які необхідні для
з’ясування обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитку.
10. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ.
10.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором
страхування на підставі Заяви Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового
відшкодування і страхового акту.
10.1.1. Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику (Вигодонабувачу) тільки
після того, як повністю будуть встановлені причини та обставини настання страхового
випадку та встановлений розмір збитків. Страхувальник зобов`язаний надати Страховику
усі необхідні документи, що підтверджують причини та розмір збитків, перелік яких
наведено в розділі 9 (за винятком п.9.4, п.9.5) цих Правил. Ненадання таких документів дає
Страховику право відмовити у виплаті відшкодування як в цілому, так і в частині збитку,
що не підтверджена такими документами.
10.1.2. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою
шляхом проведення експертизи і складання Кошторису збитків. Кожна із сторін має право
на проведення незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться за рахунок
сторони, яка вимагала її проведення.
10.2. Страховик повинен скласти страховий акт протягом десяти робочих днів,
починаючи з моменту отримання письмової Заяви на виплату страхового відшкодування та
інших документів згідно з розділом 9 (за винятком п.9.4, п.9.5) цих Правил, якщо інше не
передбачено договором страхування. Договором страхування за згодою сторін може бути
передбачений інший строк складання страхового акту.
10.3. Якщо випадок визнано страховим, страхове відшкодування виплачується
протягом 5-ти робочих днів з дня підписання страхового акту, якщо договором страхування
не передбачений інший строк здійснення виплати.
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10.4. За згодою сторін страхове відшкодування може бути виплачене Страхувальнику
(Вигодонабувачу) або перераховане на рахунок, вказаний Страхувальником
(Вигодонабувачем) в Заяві на виплату страхового відшкодування, згідно з належним чином
оформленими документами, наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними,
ремонтними тощо), про витрати на компенсацію збитків від страхового випадку (нарядзамова, рахунок, акт виконаних робіт тощо). Вказані документи повинні містити повний
перелік робіт, їх вартість, а також вартість складових частин та матеріалів, використаних
під час ремонту (відбудовних робіт).
10.5. Розмір страхового відшкодування дорівнює розміру заподіяних Страхувальнику
(Вигодонабувачу) збитків, визначених згідно п.10.6, за вирахуванням встановленої
договором страхування франшизи та сум, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем)
у відшкодування збитків від інших осіб, але не більше страхової суми.
10.6. Збитки визначаються:
10.6.1. при загибелі майна - у розмірі дійсної вартості майна на момент укладення
договору страхування з урахуванням зносу за час дії договору, за вирахуванням вартості
наявних залишків, придатних для подальшого використання. Загибель застрахованого
майна означає повне або часткове знищення майна при якому витрати на відновлення
дорівнюють дійсній вартості або її перебільшують;
10.6.2. при ушкодженні (частковій руйнації) майна - у розмірі відбудовних витрат.
10.6.3. при викраденні майна - у розмірі дійсної вартості майна на момент укладення
договору страхування з урахуванням зносу за час дії договору.
10.7. Відбудовні витрати містять у собі:
10.7.1. Витрати на матеріали і запасні частини для ремонту (з урахуванням зносу на
момент настання страхового випадку), необхідні для відновлення застрахованого майна до
стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;
10.7.2. Витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для відновлення
застрахованого майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням
страхового випадку.
10.8. До відбудовних витрат не належать:
10.8.1. Витрати, пов’язані зі змінами або поліпшенням застрахованого об'єкта;
10.8.2. Витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням;
10.8.3. Інші, зроблені понад необхідні, витрати.
10.9. У разі, коли страхова сума становить певну частку дійсної (страхової) вартості
застрахованого об'єкту:
10.9.1. Страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по
страховому випадку збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування
(пропорційна система відповідальності);
10.9.2. Договором страхування може бути передбачено відшкодування збитків у
повному обсязі (без урахування п.10.9.1.), але не більше страхової суми (система
відповідальності по першому ризику).
10.10. Витрати з метою зменшення збитків (п.4.4.) відшкодовуються в порядку та в
межах, зазначених у Договорі страхування.
10.11. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані повернути Страховику отримане
страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що
за законом або по даних Правилах повністю або частково позбавляє Страхувальника або
Вигодонабувача права на страхове відшкодування.
10.12. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник (Вигодонабувач)
мав договори страхування майна по аналогічних ризиках із декількома страховиками, то
страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати
розміру завданого збитку. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно
розмірові страхової суми за укладеним ним договором страхування.
10.13. Якщо страховий платіж сплачується в розстрочення (частинами), то із суми
страхового відшкодування Страховик, за згодою Страхувальника (Вигодонабувача),
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утримує несплачену частину страхового платежу, якщо інше особливо не зазначено в
Договорі страхування за згодою сторін.
10.14. Страховик має право відсрочити виплату страхового відшкодування , якщо:
10.14.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог на одержання страхового
відшкодування - до отримання роз’яснень компетентних органів, але не більше ніж на три
місяці з дня одержання заяви на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних
документів для виплати;
10.14.2. Розмір збитку протягом встановленого в Договорі страхування строку
визначити неможливо – до визначення розміру збитку, але не більше ніж на три місяці з дня
одержання заяви на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів;
10.14.3. Почате кримінальне провадження щодо настання страхового випадку і
ведеться розслідування обставин, що призвели до настання страхового випадку - до
закінчення розслідування або судового розгляду.
10.15. Якщо виплата страхового відшкодування не зроблена у визначений строк з
провини Страховика, останній сплачує особі, якій повинно бути виплачене відшкодування,
пеню в розмірі, який вказано в договорі страхування.
10.16. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена Договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
10.17. Після виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на суму
виплаченого страхового відшкодування. Наступні виплати страхового відшкодування
проводяться з урахуванням зменшення страхової суми, якщо інше особливо не зазначено в
договорі страхування за згодою сторін. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі
повної страхової суми, то дія договору страхування припиняється з моменту виплати.
10.18. У випадку зникнення майна з причин настання страхових випадків,
передбачених договором страхування та згідно до цих Правил страхування, страхове
відшкодування виплачується тільки за умови укладення між Страховиком і
Страхувальником угоди, відповідно до якої Страхувальник зобов’язується, у разі, якщо
майно, яке зникло, буде знайдено, передати права власності на нього Страховику.
10.19. Якщо майно, яке зникло, було знайдено до виплати страхового відшкодування,
то воно залишається у власності Страхувальника, а розрахунок страхового відшкодування
здійснюється з урахуванням цих обставин. Строки всіх етапів виплати відшкодування
відраховуються від дати знаходження майна, як терміну останніх суттєвих подій, які стали
відомі сторонам.
10.20. Якщо майно, яке зникло, було знайдено після виплати страхового
відшкодування, то сторони, за взаємною згодою можуть скасувати раніше укладену угоду,
передбачену п.10.18 цих Правил. В разі залишення знайденого майна у Страхувальника,
Страховик здійснює перерахунок страхового відшкодування. Страхувальник зобов’язаний
протягом десяти робочих днів повернути Страховику різницю між раніше виплаченим
відшкодуванням та відшкодуванням за новими розрахунками.
11. ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
11.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо:
11.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинені навмисні дії, спрямовані на
настання страхового випадку. Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням цивільного чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
11.1.2. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинено умисний злочин, що призвів до
страхового випадку.
11.1.3. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про
предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.
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11.1.4. Страхувальник (Вигодонабувач) несвоєчасно повідомив Страховика про
настання страхового випадку без поважних на це причин або створював Страховикові
перешкоди у визначенні обставин страхового випадку та розміру збитків.
11.1.5. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне відшкодування збитку від
третіх осіб.
11.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, зокрема:
11.2.1. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про
ступінь страхового ризику.
11.2.2. Страхувальник навмисно не вжив доступних заходів, щоб зменшити збитки.
11.2.3. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи,
відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком за умовами договору
страхування, або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника
(Вигодонабувача).
11.2.4. Страхувальник не вжив протягом строку, передбаченого договором
страхування, законних, офіційних та/або погоджених зі Страховиком у договорі страхування
заходів, спрямованих на запобігання виникнення збитку і зниження ступеня ризику.
11.2.5. Страхувальник не надав Страховику необхідні документи для здійснення
страхового відшкодування, передбачені договором страхування, та/або інформацію про
страховий випадок, у тому числі документи, що підтверджують факт наявності і кількість
застрахованого майна в місці, зазначеному в договорі страхування як місце дії договору
страхування на момент настання страхового випадку.
11.2.6. Страхувальник перешкоджав Страховику або його представникам у визначенні
обставин виникнення, характеру та розміру збитку.
11.2.7. Страхувальник в строк, передбачений умовами договору страхування, не
повідомив Страховику про зміни в ризику (в тому числі про випадки, зазначені у розділі 14
цих Правил), що сприяло виникненню страхового випадку, збільшенню його наслідків, або
істотно вплинуло на ступінь ризику.
11.2.8. Страхувальник не виконав отриманих рекомендацій Страховика або
відмовився внести зміни в договір страхування, ініційовані Страховиком та пов'язані зі
зміною ступеня застрахованих ризиків, якщо на настання страхового випадку вплинула або
могла вплинути така зміна ступеня ризику.
11.2.9. Страхувальник залишив застрахований предмет (приміщення) або об’єкт
(приміщення), в якому знаходилося застраховане майно, без догляду у випадку, якщо умови
охорони і забезпечення протипожежної безпеки в такому об’єкті (приміщенні, території
страхування), у тому числі протипожежна або охоронна сигналізація, зазначені в договорі
страхування, не діяли, були зіпсовані або не були увімкнені.
11.2.10. Страхувальник навмисне ввів Страховика або його представників в оману при
визначенні причин, обставин або розміру збитку.
11.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється
Страхувальнику письмово з обгрунтуванням причин відмови не пізніше 5 робочих днів з
дня прийняття такого рішення (складання страхового акту), якщо інший строк особливо не
передбачений Договором страхування тза згодою сторін.
11.4. Відмова Страховика зробити страхову виплату може бути оскаржена
Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
12.1. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
12.1.1. Закінчення строку дії;
12.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
12.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
строки;
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12.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальникафізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України "Про страхування";
12.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
12.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
12.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України або договором
страхування.
12.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про
намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повідомити іншу не пізніше, як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
12.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то
останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
12.4. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
12.5. При взаємних розрахунках сторін у разі дострокового припинення договору
страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі були
сплачені в безготівковій формі .
12.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання, у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.7. В разі визнання договору страхування недійсним кожна з сторін зобов`язана
повернути іншій стороні все отримане по цьому договору, якщо інші наслідки недійсності
договору не передбачені законодавством України.
12.8. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно чинного
законодавства України.
12.9. Всі зміни та доповнення до договору страхування приймаються за згодою сторін
у письмовій формі.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
13.1. Спори, пов'язані із страхуванням за умовами цих Правил, вирішуються в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
14. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
14.1. Страховик може знизити розмір премії, якщо Страхувальник виконає заходи
щодо зменшення ступеня ризику (наприклад, встановить додаткову сигналізацію чи буде
слідувати рекомендаціям Страховика щодо проведення профілактичних заходів і т.д.).
14.2. В разі підвищення ступеня ризику після укладення Договору страхування
Страхувальник зобов'язаний негайно повідомити про цей факт Страховика та узгодити з
ним подальші дії щодо умов дії договору страхування. Підвищенням ступеня ризику
вважається:
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- зміна систем охорони та захисних заходів, що діяли у застрахованому приміщенні або
у приміщенні, в якому знаходиться застраховане майно, порівняно зі станом на момент
укладання договору страхування;
- ремонт, реконструкція або переобладнання систем пожежної та охоронної сигналізації;
- передача майна в оренду або заставу;
- передача майна іншій особі;
- істотна зміна характеру виробництва;
- зміна характеру експлуатації застрахованого предмета (приміщення) або об’єкту
(приміщення), в якому знаходиться застраховане майно, а також об’єкту (приміщення),
що знаходиться безпосередньо поруч з таким об’єктом (приміщенням);
- знесення, перебудова застрахованого приміщення або приміщення, в якому
знаходиться застраховане майно, а також приміщення, що знаходиться безпосередньо
поруч з таким приміщенням;
- пошкодження або знищення майна, незалежно від того, підлягають збитки
відшкодуванню або ні;
- заміна сховищ;
- ремонт, реконструкція або переобладнання застрахованих будинків і приміщень, а
також будинків і приміщень, в яких знаходиться застраховане майно;
- ремонт, реконструкція або переобладнання будинків і споруд, що безпосередньо
прилягають до застрахованих будинків і споруд, або до будинків, в яких знаходиться
застраховане майно;
- встановлення на застрахованих будинках (спорудах), а також будинках і приміщеннях,
в яких знаходиться застраховане приміщення та (або) майно, будівельних лісів або
зовнішніх підйомників;
- невжиття заходів з негайної заміни замків від застрахованих приміщень та сховищ, або
будинків та сховищ, у яких знаходиться застраховане майно, на рівноцінні, у випадку,
якщо ключі до таких замків були загублені;
- звільнення на тривалий термін (понад 60 днів) застрахованих приміщень, приміщень,
що безпосередньо (зверху, знизу або збоку) прилягають до застрахованих приміщень
або приміщень, у яких знаходиться застраховане майно;
- припинення господарської діяльності Страхувальника у застрахованому приміщенні
(приміщеннях) на тривалий термін (понад 60 днів);
- інші зміни, що впливають на ступінь прийнятих ризиків з числа зазначених в договорі
страхування.
14.2.1. Якщо Страхувальник в обговорений в договорі страхування строк не повідомив про
зміни в ризику (в тому числі зміни умов, пов'язаних з експлуатацією або збереженням
застрахованого майна або приміщень, в яких розташоване таке майно), не виконав отриманих від
Страховика рекомендацій щодо зниження міри ризику або відмовився прийняти зміни в договір
страхування, ініційовані Страховиком у зв'язку зі зміною міри ризику (в тому числі зміною умов
експлуатації або збереження застрахованого майна), то при настанні страхового випадку
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо на настання
страхового випадку вплинуло або могло вплинути збільшення ступеня страхового ризику, про
яке Страхувальник не повідомив Страховику або в зв'язку з яким Страхувальник не виконав
рекомендацій Страховика або відмовився внести зміни в договір страхування, якщо це
передбачено договором страхування.
14.3. Якщо в період дії договору страхування Страхувальник побажає змінити його
умови (наприклад, страхову суму, склад чи місцезнаходження застрахованого майна), то в
цьому випадку сторонами укладається додаткова угода до договору страхування, що
вважається невід'ємною частиною такого договору страхування з моменту її підписання.
14.4. Усі повідомлення у зв'язку з виконанням і припиненням Договору страхування
направляються на адреси, які зазначені в Договорі страхування. У випадку зміни адрес і/або
реквізитів, сторони Договору страхування зобов'язані сповістити один одного про зміни
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання таких змін. Якщо сторона не була сповіщена
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про зміну адреси і/або реквізитів іншої сторони завчасно, то всі повідомлення, спрямовані
на колишню адресу, будуть вважатися отриманими з дати їхнього надходження на
колишню адресу. Будь-які повідомлення у зв'язку з укладенням, виконанням або
припиненням Договору страхування, вважаються спрямованими сторонами на адресу один
одного, тільки якщо вони зроблені в письмовій формі.
14.5.
Зміни і доповнення до цих Правил страхування вносяться відповідно до
діючого законодавства України.
14.6.
При укладанні Договору страхування на умовах, які містять ці Правила
страхування, ці умови стають невід'ємною частиною Договору страхування і є
обов'язковими для Страхувальника і Страховика. Страхувальник і Страховик мають право
узгодити будь-які інші додатки, винятки, уточнення до Договору страхування, не
заборонені чинним законодавством України, виключити з тексту Договору страхування
окремі положення цих Правил страхування, не пов'язані з конкретним договором
страхування, встановивши таке в тексті Договору страхування.
14.7.
Умови, які містять ці Правила страхування і які не включені в текст Договору
страхування, є обов'язковими для Страхувальника (Вигодонабувача), якщо в Договорі
страхування прямо вказується на застосування таких Правил. Правила можуть бути
викладені в одному документі з Договором або на його зворотному боці, або включені до
Договору у вигляді окремого додатку, або розміщені на веб-сайті Страховика. Незалежно
від способу надання Правил Страховик в обов’язковому порядку ознайомлює
Страхувальника з умовами та правилами страхування. Факт ознайомлення Страхувальника
з правилами та умовами страхування та факт вручення Страхувальнику Правил страхування
при укладанні Договору засвідчується підписом у Договорі страхування.
14.8.
При укладанні Договору страхування (додаткових угод та додатків до нього та інших
документів) Страховик (представник Страховика) може використовувати аналог власноручного підпису, у т.ч.
електронний підпис.
14.9.
За згодою Сторін в Договори страхування можуть бути включені інші умови страхування, що
не суперечать чинному законодавству України.
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ДОДАТОК №1
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ПО СТРАХУВАННЮ МАЙНА ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ
СТИХІЙНИХ ЯВИЩ.

(Строк дії Договору страхування - 1 рік)

Господарчі будівлі

Окремі приміщення

Об’єкти
незавершенного
будівництва

Інвентар,
технологічна оснастка

0.17

0.16

0.35

0.18

0.18

0.16

0.35

0.3

0.35

0.07

0.10

0.07

0.07

0.05

0.07

0.07

0.05

0.07

0.12

0.12

0.17

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.15

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

5

Стихійні лиха

0.1

0.1

0.15

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

0.15

6

ПО ПАКЕТУ
РИЗИКІВ

0,51

0,53

0,79

0,52

0,50

0,50

0,69

0,67

0,77

1
2
3

4

Страхові
ризики

Предмети інтер’ера,
меблі, елементи
оздоблення
приміщень
Товарно-матеріальні
цінності

Споруди

Пожежа
Удар
блискавки
Вибух
Падіння
пілотованих
літальних
об’єктів, їх
частин

№

Инженерне і
виробничотехнолдогічне
обладнання

Будівлі

Таблиця 1
Страхові тарифи (% від страхової суми) по застрахованих об'єктах

Реальний страховий тариф за Договором страхування розраховується шляхом множення базового
страхового тарифу на корегуючи коефіцієнти. Корегуючи коефіцієнти встановлюються
Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності
Страхувальника, від майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження майна, яке
приймається на страхування, оснащеності застрахованого помешкання, його вогнестійкості,

технічних особливостей об'єкта, поверховості будинків, наявності засобів пожежогасіння,
віддаленості від найближчого поста пожежної служби, аварійних і ремонтних служб,
наявності засобів охорони, географічного положення та інших факторів, що впливають на
ступінь страхового ризику. Розміри таких коефіцієнтів не можуть виходити за межі: 0.01 –
8.0.
Норматив витрат на ведення справ становить 45% від суми страхових платежів.
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