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1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Терміни та вирази, що використовуються в цих Правилах страхування, 
мають нижченаведені значення. 

ЗАГАЛЬНІ ТЕРМІНИ  
Вигодонабувач - особа, яка може зазнати збитків внаслідок Страхового 
випадку і має оснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес 
у збереженні застрахованого майна та яка призначена Страхувальником у 
Договорі страхування як особа, яка має право отримати Страхове 
відшкодування при настанні Страхового випадку.  
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і 
Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі 
настання Страхового випадку здійснити виплату Страхового відшкодування 
Страхувальнику, або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 
Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а 
Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки 
та виконувати інші умови Договору страхування. 
Місце (територія) дії Договору страхування - певна територія (місце 
розташування), на якій предмет договору страхування майна вважається 
застрахованим. 
Одержувач Страхового відшкодування - особа, що одержує Страхове 
відшкодування згідно з умовами Договору страхування. 
Період дії страхового захисту - строк, який може бути визначено в Договорі 
страхування, протягом якого діє страховий захист. 
Повна загибель (повне знищення) майна - шкода, нанесена предмету 
договору страхування майна такого ступеню, при якому настає втрата 
предметом договору страхування майна своїх експлуатаційних споживчих 
якостей, внаслідок чого унеможливлюється їх відновлення і подальше 
використання майна за своїм призначенням. 
Повна конструктивна загибель (знищення) - шкода, нанесена предмету 
договору страхування майна такого ступеню, при якому вартість 
відновлювального ремонту дорівнює або більше дійсної вартості предмета 
договору страхування майна безпосередньо перед настанням страхової події.  
Пошкодження майна - 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, менші дійсної вартості пошкодженого майна 
безпосередньо перед настанням Страхового випадку.  
Страйк - організована відмова частини або всіх робітників працювати, 
спрямована на досягнення певних цілей. Страйк може супроводжуватися 
псуванням і знищенням майна підприємства Страхувальника або призвести до 
саботажу - свідомому невиконанню або умисному   недбалому   виконанню   
робітниками   своїх   трудових   зобов'язань   на   час оголошеного страйку, що 
спричиняє пошкодження або знищення застрахованого майна.  
Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) - плата за 
страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховикові відповідно 
до умов Договору страхування.  
Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов 
Договору страхування  зобов'язаний  здійснити  виплату  страхового  
відшкодування  при  настанні Страхового випадку. 
Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, що 
відбулася та з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату 
Страхового відшкодування Страхувальникові або Вигодонабувачу. 
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Страховий захист - обов'язок Страховика здійснити виплату Страхового 
відшкодування при настанні Страхового випадку відповідно до умов Договору 
страхування.  
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 
має ознаки ймовірності та випадковості настання. 
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
певний період страхування. 
Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком в 
межах страхової суми відповідно до умов Договору страхування при настанні 
Страхового випадку. 
Страховик – Закрите Акціонерне Товариство «Страхова Компанія «Кардіф», 
створена відповідно до Закону України «Про господарські товариства» з 
урахуванням особливостей, передбачених законом України «Про страхування», 
для здійснення страхової діяльності. 
Страхувальник - юридична особа або фізична особа, у тому числі - суб'єкт 
підприємницької діяльності, які уклали зі Страховиком Договір страхування.  
Терористичний акт - означає застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи 
інших дій, які 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 не вчинення 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. 
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно 
до умов Договору страхування. Франшиза може бути безумовною або 
умовною. Величина франшизи визначається у відсотках від страхової суми або 
в абсолютній грошовій величині. Безумовна франшиза вираховується при 
розрахунку суми Страхового відшкодування при кожному та будь-якому 
страховому випадку. 
Умовна франшиза не вираховується при розрахунку суми Страхового 
відшкодування у разі, якщо розмір збитку перевищує величину умовної 
франшизи, яка встановлена Договором страхування. Якщо розмір збитку 
дорівнює або менше величини умовної франшизи, яка встановлена Договором 
страхування, виплата Страхового відшкодування не здійснюється. 

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕРМІНИ  

Балансова вартість - вартість предмета договору страхування страхування, 
зазначена в бухгалтерських (балансових) документах підприємства: залишкова 
балансова вартість (з урахуванням зносу) або первісна балансова вартість (без 
урахування зносу). 
Вартість  відновлювального   ремонту  - вартість  витрат,  необхідних  для  
проведення відновлювального ремонту пошкодженого майна.  
Вартість відновлювального ремонту включає: 
а) витрати на оплату вартості матеріалів, деталей, запасних частин, необхідних 
для ремонту (відновлення); 
б) витрати на оплату вартості робіт з ремонту та/або монтажу; 
в) витрати на оплату вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних 
частин до місця ремонту, включаючи мито та збори, а також інші витрати, 
необхідні для відновлення застрахованого майна в тому стані, у якому воно 
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перебувало безпосередньо перед настанням Страхового випадку. 
До вартості відновлювального ремонту не відносяться: 
а) вартість деталей, матеріалів і робіт, які не були пошкоджені внаслідок 
Страхового випадку; 
б) додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін, підвищення 
якості, 
покращення властивостей або удосконалення попереднього стану 
застрахованого предмета договору страхування майна; 
в) витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового 
ремонту (відновлення) застрахованого предмета договору страхування майна; 
г) витрати на оплату вартості профілактичного ремонту і обслуговування 
застрахованого предмета договору страхування майна, а також інші витрати, не 
пов'язані зі страховим випадком; 
д) додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт, якщо інше не 
передбачено Договором страхування; 
є) додаткові витрати на оплату вартості послуг з термінової (прискореної) 
доставки, в тому числі авіаперевезень, деталей, запасних частин, вузлів та 
матеріалів, необхідних для проведення ремонту, якщо інше не передбачено 
Договором страхування; 
ж) вартість витрат під час проведення ремонтних робіт на додаткову заробітну 
плату і матеріальне заохочення працівників, інших спеціалістів; 
з) інші витрати, здійснені понад необхідні. 
Відновлювальна вартість - вартість відновлення предмета договору 
страхування майна, сума грошових витрат, необхідна для оплати вартості 
відновлення предмета договору страхування майна в сучасних умовах або для 
оплати вартості придбання майна, аналогічного тому, що застраховане, без 
урахування -зносу. 
Термін „Відновлювальна вартість" застосовується для страхової оцінки 
вартості предмета договору страхування майна, що підлягає страхуванню. 
Укладення Договору страхування за відновлювальною вартістю предмета 
договору страхування майна означає виплату Страхового відшкодування при 
настанні Страхового випадку у розмірі витрат, необхідних  для  відновлення  
предмета договору страхування  майна до  його  первинного   (нового)   стану  
без урахування зносу та з урахуванням інших умов Договору страхування. 
Витрати на розчищення території - це витрати на розчищення місця настання 
Страхового випадку і транспортування будівельного сміття за межі місця, на 
якому розташовано застраховане майно. 
Витрати на знос - це витрати на знос частин будинків і споруд,  що 
залишилися, необхідність якого виникла внаслідок настання Страхового 
випадку, а також витрати на транспортування цих частин за межі місця їх 
розташування. 
Дійсна (ринкова) вартість - вартість предмета договору страхування майна, 
яка встановлюється за цінами і тарифами, що діють на дату оцінки вартості 
(наприклад, на момент укладення Договору страхування або на момент 
безпосередньо перед настанням страхової події). 
Дійсною (ринковою) вартістю вважається вартість майна в місці його 
перебування на дату оцінки вартості, яка визначається виходячи з витрат, 
необхідних для оплати вартості відновлювального ремонту пошкодженого 
майна до початкового стану з урахуванням зносу застрахованого майна або 
придбання нового майна, повністю аналогічного втраченому. 
Дійсна (ринкова) вартість майна (його складових) - вартість, за яку можливе 
відчуження майна (його складових) на ринку подібного майна (його складових) 
на дату оцінки вартості за  угодою,   укладеною   між   покупцем  та  продавцем,   
після   проведення  відповідного дослідження ринку подібного майна за умови, 
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що кожна з сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу. 
Дійсна (ринкова) вартість може визначатися на підставі таких документів: акту 
(висновку) товарознавчого  дослідження  (експертизи),  договору купівлі-
продажу,  рахунку-фактури, каталогу офіційного дилера або інших офіційних 
каталогів та документів, що містять інформацію про вартість аналогічного 
майна в даному регіоні. 
Як правило, дійсна (ринкова) вартість визначається: 
а) для нерухомого майна - у розмірі вартості будівництва (відновлення) в даній 
місцевості будинку або споруди, цілком аналогічної застрахованій, з 
урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану застрахованого будинку 
або споруди. Якщо будинок або споруда нові - у розмірі вартості будівництва 
повністю аналогічного будинку або споруди в даній місцевості; 
б) для виробничого/торгівельного технологічного обладнання і устаткування, 
машин, меблів, офісного обладнання, комп'ютерного устаткування, оргтехніки, 
електропобутових приладів, інвентарю, предметів інтер'єру та особистого 
користування - виходячи з суми, необхідної для придбання предмета, цілком 
аналогічного застрахованому, з урахуванням зносу застрахованого майна; 
в) для товарних і матеріальних запасів: 
- для товарів, виготовлених Страхувальником (як завершеного, так і 
незавершеного виробництва), - у розмірі сукупних витрат на виробництво 
(собівартість) знищених, пошкоджених товарів, але не вище їх продажної ціни; 
- для товарів, якими торгує Страхувальник, а також для сировини, закупленої 
Страхувальником - у розмірі їх вартості за цінами, необхідними для повторної 
їх закупки, але не вище цін, за якими вони могли би бути продані на дату 
Страхового випадку з вирахуванням торгової націнки; 
- для товарів, що вже продані, але не відправлені покупцю - ціна продажу з 
вирахуванням транспортних витрат; 
г) для грошових готівкових коштів - у розмірі номінальної вартості банкнот. 
Знос  майна - 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  предмета договору 
страхування  майна,  строку  та  інтенсивності  його експлуатації, наявних 
пошкоджень та інших факторів. Знос неушкоджених складових майна є 
експлуатаційним. Знос майна в цілому, його залишків та пошкоджених 
складових є фізичним. 
Нерухоме майно - предмети договору страхування майна, розташовані на 
земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим 
без їх знецінення та зміни їх призначення. 
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 готівка, товари в обороті, які призначені для використання 
суб'єктом господарювання при виконанні ним своїх господарських операцій та 
для задоволення соціально-культурних потреб. 
Собівартість - це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і 
реалізацію продукції. Для Страхувальника, що є виробником продукції, 
собівартість продукції складається з витрат, пов'язаних з використанням у 
процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, 
палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її 
виробництво і реалізацію.  Для  Страхувальника, що є тільки продавцем 
(посередником) при реалізації продукції, - вартість продукції складається з 
витрат на придбання даної продукції. 
Страхова (заявлена) вартість - вартість предмета договору страхування 
майна, яка визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником на 
підставі заявленої страхувальником оцінки предмета договору страхування 
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майна. Страхова (заявлена) вартість майна не повинна перевищувати його 
дійсну або відновлювальну вартість на момент укладення Договору 
страхування. 
Страхова оцінка - визначення вартості предмета договору страхування майна 
з метою страхування. 
Суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому 
законодавством 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 законодавства України. 
Страхові ризики, що використовуються в цих Правилах, мають 
нижченаведене значення: 
«Падіння літаючих пілотованих об’єктів» - падіння або наїзд на застраховане 
майно літаючого пілотованого об’єкту, його частин, вантажу та багажу, що ним 
перевозиться. 
«Крадіжка» означає таємне викрадання майна, якщо зловмисник: 
- проникає в застраховані приміщення, зламує двері або вікна, застосовуючи 
відмички або підроблені ключі чи інші технічні засоби. Підробленими 
вважаються ключі, виготовлені за дорученням або усвідомленим погодженням 
осіб, які не мають права розпоряджатися оригіналами ключів. Для доказу 
використання підроблених ключів одного факту зникнення майна з місця 
страхування недостатньо; 
- зламує в межах застрахованих приміщень предмети, що використовуються як 
сховища майна, або розкриває їх за допомогою відмичок чи технічних засобів, 
підроблених ключів або інших інструментів - вилучає предмети із закритих 
приміщень, в яких він опинився звичайним шляхом раніше і продовжував 
залишатися таємно до їхнього закриття, а також використав засоби, що наведені 
вище, для того, щоб вийти з приміщення; 
- під час здійснення звичайної крадіжки виявляє себе і використовує наявні 
підручні засоби для того, аби заволодіти вкраденим майном. 
Відшкодовуються збитки, завдані знищенням і пошкодженням майна при 
спробі зламу і крадіжки. 
У приміщеннях, що використовуються в службових або господарських цілях 
Страхувальником, особами, які у нього працюють, а також третіми особами, 
страховий захист по таких збитках надається тільки в тому випадку, якщо це 
особливо обумовлено Договором страхування. 
«Грабіж» означає відкрите викрадення застрахованого майна, у тому числі 
якщо: 
- по відношенню до Страхувальника чи осіб, які у нього працюють, 
застосовується фізичне насилля для подолання їхнього опору щодо вилучення 
застрахованого майна; 
- Страхувальник або особи, які у нього працюють, під загрозою своєму 
здоров'ю або життю передають або допускають передачу застрахованого майна 
в межах місця страхування. У разі, якщо місцем страхування є декілька 
застрахованих будинків та/або об’єктів, грабежем вважається вилучення майна 
в межах того застрахованого будинку (території), у якому виникла загроза 
здоров'ю або життю Страхувальника чи працюючих у нього осіб; 
- застраховане майно вилучається в Страхувальника чи працюючих у нього осіб 
під час їхнього перебування у безпомічному стані, якщо такий їхній стан не є 
наслідком їхніх зловмисних або необережних дій і не дозволяє їм вчинити опір 
такому вилученню.  
«Розбій» - означає напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із 
насильством, фізичним, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала 
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нападу, або з погрозою застосування такого насильства. 
«Шахрайство» - означає заволодіння чужим майном або придбання права на 
майно шляхом обману чи зловживання довірою. 
«Навмисні пошкодження, знищення майна третіми особами, у тому числі 
підпал» навмисні протиправні дії третіх осіб, спрямовані на пошкодження, 
знищення застрахованого майна. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
2.1. Ці Правила страхування визначають порядок і умови укладання, 
виконання, внесення змін та припинення дії договорів добровільного 
страхування майна. 
2.2. Конкретні умови страхування визначаються при укладені Договору 
страхування. До умов Договору страхування можуть бути внесені зміни та/або 
доповнення до настання Страхового випадку, за умови, що такі зміни та/або 
доповнення не суперечать Закону та цим Правилам страхування. 
2.3. Договір страхування укладається з юридичною або фізичною особою, у 
тому числі зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності (надалі - 
Страхувальники), при наявності у неї законного майнового інтересу до майна, 
запропонованого для страхування: майно належить Страхувальникові на праві 
власності, господарського ведення, оперативного управління або отримане 
Страхувальником за договором оренди, лізингу, застави, майнового найму, 
безоплатного користування (позички) та інших законних підставах. 
2.4. Згідно з цими Правилами, Страховик укладає договори добровільного 
страхування майна, яке заходиться у технічно справному стані. 
2.5. За Договором страхування, який укладено на підставі цих Правил 
страхування, Страховик зобов'язаний здійснити виплату Страхового 
відшкодування згідно з передбаченими Договором страхування умовами, 
виключеннями і положеннями у випадку пошкодження,   повного   
конструктивного   знищення,   повного   знищення   або   втрати застрахованого 
предмета договору страхування майна, що перебуває у власності, користуванні, 
розпорядженні або на інших законних підставах у Страхувальника, а 
Страхувальник зобов'язаний сплатити страхову премію в зазначені у Договорі 
страхування строки і виконувати інші умови Договору страхування. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
3.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що 
не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням 
майном. 
3.2.  За цими Правилами страхування може бути застраховане нижчезазначене 
нерухоме та рухоме майно (умовами Договору страхування можуть бути 
передбачені Додаткові умови № 1,2,3 цих Правил): 
3.2.1. будинки (виробничі, адміністративні, соціально-культурного призначення 
та суспільного користування й т. ін.); 
3.2.2. споруди (вежі, щогли, агрегати й інші виробничо-технологічні установки 
тощо); 
3.2.3. господарські будівлі (гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки, 
огородження, паркани, брами, доріжки тощо); 
3.2.4. окремі приміщення (офіси, цехи, лабораторії, кабінети й т.п.). 
3.2.5. об’єкти незавершеного будівництва; 
3.2.6. внутрішнє і зовнішнє оздоблення та обладнання будинків (приміщень), 
господарських будівель, споруд, а саме: 
- зовнішнє оздоблення, включаючи вхідні двері, в тому числі замки, ручки, 
вічка, оббивка, вікна зі склом, грати і т. ін., оздоблення балконів та лоджій 
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тощо;  
- зовнішнє стаціонарне обладнання (антени, датчики безпеки, освітлювальні 
пристрої, вивіски, транспаранти, рекламні установки тощо);  
- внутрішнє оздоблення і стаціонарне обладнання приміщень, включаючи 
внутрішні столярні вироби, штучні стіни/перегородки, постійне покриття 
підлоги, стін та стель, в тому числі підвісні стелі, художня ліпка, плінтуси, 
паркет, ламінат, ковролін, лінолеум і т. ін., каміни, печі, вбудовані меблі тощо; 
3.2.7. внутрішнє інженерне обладнання (комунікації будинків та споруд, 
включаючи системи та обладнання електро-, газо-, водопостачання, опалення, 
каналізації, системи пожежогасіння та сигналізації, санітарно-технічне 
обладнання тощо); 
3.2.8. зовнішні інженерні комунікації та обладнання, включаючи системи 
очищення води, насосне устаткування, підземне устаткування, таке як 
водопровід, каналізація водогінні труби та електричні комунікації тощо; 
3.2.9. виробничо-технологічне обладнання (системи, апарати, верстати, 
передатні та силові машини, інші механізми і пристрої, включаючи фундаменти 
виробничих машин, лінії передачі енергії, комунікації); 
3.2.10. торгівельне обладнання; 
3.2.11. електронно-обчислювальна техніка та офісне обладнання; 
3.2.12. інвентар, технологічне оснащення; 
3.2.13. предмети інтер'єра, меблі, елементи обстановки, електропобутові 
прилади, побутове обладнання; 
3.2.14. товарно-матеріальні цінності: товари (на складі, у торговому залі тощо), 
товарні та матеріальні запаси завершеного і незавершеного виробництва 
(сировина, матеріали та напівфабрикати, необхідні для діяльності, виробництва 
кінцевої продукції і т. ін., готова продукція); 
3.2.15.  транспортні засоби будь-якого виду транспорту в місці зберігання: 
спеціально відведеному місці (стоянці) в межах місця дії Договору 
страхування; 
3.2.16.  інше майно, що належить Страхувальникові на праві власності, 
господарського ведення, оперативного управління або отримане 
Страхувальником за договором оренди, лізингу, застави, майнового найму, 
безоплатного користування (позички) та інших законних підставах. 
3.3. Якщо це передбачено Договором страхування, на умовах цих Правил може 
бути застраховане нижчезазначене майно: 
3.3.1. грошові готівкові кошти в український та іноземній валюті, банкноти, 
кредитні картки, дебетові картки, зарплатні картки; 
3.3.2. банкомати разом з їхнім вмістом; 
3.3.3. цінні папери, бланки суворої звітності, переводні та прості векселі, 
заощаджувальні книжки, чеки банку тощо; документи (громадянський паспорт, 
міжнародний паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу та ін..), особисті речі страхувальника (гаманець, жіноча 
сумочка, барсетка та ін..); 
3.3.4. рукописи, плани, схеми, креслення, інша ділова документація, фінансові, 
бухгалтерські, ділові книги, печатки, фотознімки, слайди; 
3.3.5. моделі, зразки, макети, форми тощо; 
3.3.6. технічні носії інформації комп'ютерних або аналогічних систем (у т.ч. 
магнітні диски, плівки, касети, дискети, блоки пам'яті і т.п.), бази даних або 
інформація в іншій формі, програмне забезпечення; 
3.3.7.  твори мистецтва, культові цінності, філателістичні, нумізматичні та інші 
колекції, скульптури, антикварні та інші предмети, які мають художню 
цінність, рідкі книги, ордена, медалі та будь-які інші раритети; 
3.3.8. ювелірні вироби, вироби з коштовних і напівкоштовних каменів; 
3.3.9.дорогоцінні та напівкоштовні метали в злитках і коштовні камені без 



 9 

оправи; 
3.3.10. хутряні вироби, вироби, виготовлені з використанням хутра; 
3.3.11. закріплені на зовнішній стороні застрахованої будівлі (приміщення, 
споруди) предмети: антени, електричні рекламні установки, плакатні щити, 
навіси вітрин, відкриті електропроводи тощо; 
3.3.12. об’єкти незавершеного будівництва в процесі будівництва, зведення або 
монтажу; 
3.3.13. об’єкти незавершеного будівництва в стані консервації. 
3.4. Умовами Договору страхування може бути передбачено в межах 
відповідних лімітів відповідальності (зобов'язань) Страховика відшкодування 
витрат, пов'язаних зі страховим випадком: 
3.4.1. необхідні, доцільні, здійснені в розумних межах витрати щодо 
запобігання або зменшення збитків та для рятування застрахованого майна; 

3.4.2.витрати, що пов'язані з ліквідацією наслідків Страхового випадку, а саме: 
зносом будівель і споруд, розчищенням території, видаленням забруднюючих 
речовин; 
3.4.3.витрати по переміщенню та захисту застрахованого майна, що не було 
пошкоджено в результаті Страхового випадку; 
3.4.4. витрати на оплату вартості послуг експертів, необхідних при відновлені 
застрахованого майна; 
3.4.5. витрати на транспортування пошкодженого майна до найближчого місця 
ремонту, але не більше ніж на 50 км. від місця події. Договором страхування 
може бути передбачено інше обмеження розміру витрат на транспортування 
пошкодженого майна. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
 
4.1.Страховими ризиками, на випадок настання яких проводиться страхування, 
є нижчезазначені події, внаслідок яких можуть бути пошкоджені або знищені 
застраховані предмети договору страхування майна, що спричинені: 
4.1.1.аваріями водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем; 
пошкодження водою із водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і 
систем пожежогасіння; проникнення води із сусідніх (чужих) приміщень, а 
також  аварії та внутрішні пошкодження електричних установок, приладів і 
машин від дії електричного струму, зіткнення з транспортними засобами 
(автомобілем, потягом і т.ін.), витоком води з закритих водоймищ, водосховищ; 
4.1.2.навмисних протиправних дій третіх осіб, спрямованих на знищення або 

пошкодження застрахованого майна, в тому числі підпалення (виключаючи дії, 

зазначені в підпунктах 4.1.4 та 4.1.5 цих Правил); 

4.1.3.крадіжки, грабежу, розбою, шахрайство;  

4.1.4.биття віконних шибок, дзеркал та вітрин;  

4.1.5.подій при завантаженні, розвантаженні або переміщенні застрахованого 

майна; 

4.1.6.падіння пілотованих літальних об’єктів, їх частин або вантажу на 

застраховане майно. 
4.2. За згодою сторін додатково можуть бути застраховані нижчезазначені 
ризики: 
4.2.1.  пошкодження, повне конструктивне знищення, повне знищення майна 
та/або викрадення майна, що заподіяні протиправними діями третіх осіб 
(ПДТО), зокрема ризики, які відносяться до страхування власників платіжних 
засобів (дебетних, кредитних та зарплатних карток): 
4.2.1.1 крадіжка, грабіж, розбій , шахрайство; 
4.2.1.2 викрадення разом із застрахованою карткою (кредитною, дебетовою, 
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зарплатною) або без неї внаслідок протиправних дій третіх осіб (крадіжки зі 
зламом, грабежу, розбою): документів (громадянського паспорту, 
міжнародного паспорту, водійського посвідчення, технічного паспорту 
автомобіля та ін..), замків, ключів від квартири, ключів від автомобіля, 
особистих речей страхувальника (гаманець, жіноча сумочка, барсетка та ін.); 
 4.2.1.3 втрата разом із застрахованою карткою або без неї речей, 
перерахованих у пункті 4.2.1.2. цих Правил. 
4.3. Страховим випадком є подія, зазначена в пунктах 4.1.- 4.2. цих Правил 
страхування, що фактично відбулася в період дії Договору страхування (за 
винятком подій, які визначені у Розділі 5 цих Правил), призвела до 
пошкодження, повного конструктивного знищення, повного знищення або 
втрати застрахованого  майна, підтверджена документально відповідно до умов 
цих Правил та Договору страхування і з настанням якої виникає обов'язок 
Страховика здійснити виплату Страхового відшкодування. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

 
5.1. Відповідно до цих Правил страхування не поширюється на: 
5.1.1. будинки, споруди, інші предмети договору страхування майна, що 
перебувають в аварійному та/або старому стані (знос яких перевищує 70 %, 
якщо у Договорі страхування не визначено іншу величину відсотку зносу); 
5.1.2. будинки, споруди, інші предмети договору страхування майна, що 
підлягають зносу, капітальному ремонту, звільнені (підготовлені) для 
проведення капітального ремонту або не перебувають в експлуатації з інших 
причин тривалий (понад два місяці) строк; 
5.1.3. худобу, посіви та врожай сільськогосподарських культур, фруктово-ягідні 
насадження; 
5.1.4. ліс (зростаючі дерева); 
5.1.5. автомобілі, самохідні транспортні засоби, що мають дозволи експлуатації 
на дорогах (включаючи аксесуари), автофургони, залізничні локомотиви та/або 
рухомі склади, судна або літаки, крім транспортних засобів зазначених у пункті 
3.2.15. цих Правил; 
5.1.6. майно, що перебуває на місці підприємства, ділянки, будинку тощо, яка 
зазначена в Договорі страхування, але до якого у Страхувальника відсутній 
законний майновий інтерес; 
5.1.7. майно, що знаходиться в зоні, якій загрожують стихійні лиха, з моменту 
оголошення в установленому порядку про таку загрозу, якщо таке оголошення 
було зроблено до укладення Договору страхування; 
5.1.8. майно, що знаходиться в зоні воєнних дій, з моменту оголошення у 
встановленому порядку про таку загрозу, якщо таке оголошення було зроблено 
до укладення Договору страхування; 
5.1.9. майно, вилучене з цивільного обороту відповідно до Закону. 
5.2. Якщо інше не передбачено Договором, страхування не поширюється на: 
5.2.1. землю, земельну власність, пішохідні доріжки, дренажні штольні, дороги 
та інші бруковані поверхні; 
5.2.2. машинне устаткування (механізми) або казани (бойлери), якщо їхній 
фундамент нижче самого нижнього підвального поверху або нижче поверхні 
землі, якщо немає підвального приміщення; 
5.2.3. виробничу деревину, дрова на лісосіках і під час сплаву; 
5.2.4. рухоме майно, що зберігається під відкритим небом; 
5.2.5. зброю і боєприпаси; 
5.2.6. легкозаймисті (горючі) рідини та гази; 
5.2.7. сильнодіючі отрути, отруйні та їдкі речовини; 
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5.2.8.енергетичні, телекомунікаційні, передавальні або розподільні лінії і 
системи, що перебувають поза територією застрахованих будівель (приміщень) 
і споруд; 
5.2.9.  підземні труби, димоходи, водостоки, що перебувають поза територією 
застрахованих будівель (приміщень) і споруд. 
5.3. Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо збиток завдано: 
5.3.1. внаслідок застосування Страхувальником або з відома Страхувальника 
вибухових речовин (динаміт, тротил і т.п.) та інших хімічних сполук або суміші 
речовин, здатних до швидкої екзотермічної реакції і т.п.; 
5.3.2. в результаті використання, збереження або тимчасового розміщення в 
межах місця страхування (території) страхування газового устаткування та 
інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є невід'ємною 
частиною інженерних комунікацій місця страхування або виробничого 
процесу; 
5.3.3. в результаті події, яка не обумовлена у Договорі страхування як 
страховий ризик (випадок); 
5.3.4. в результаті події, яка мала місце до початку дії Договору страхування, 
але виявлена після початку його дії, а також якщо збиток завдано після 
закінчення дії Договору страхування або в період зупинення господарської 
діяльності Страхувальника більше ніж на 60 (шістдесят) днів; 
5.3.5. в результаті події, що відбулася поза зазначеною у Договорі страхування 
територією (місцем) дії Договору страхування; 
5.3.6. в результаті наміру Страхувальника (у тому числі з метою збільшення 
розміру Страхового відшкодування). 
Під "наміром" розуміються наступні дії Страхувальника: 
- навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхової події; 
- навмисне приховування інформації про причини настання страхової події; 
- навмисне завищення розміру збитку, отриманого при настанні страхової події; 
5.3.7. в результаті страхової події, якщо її безпосередньою причиною стало 
недотримання (невиконання) Страхувальником, Вигодонабувачем, їх 
працівниками, представниками, або особами, які діяли за їх дорученнями, для 
Страхувальника - фізичної особи – родичами Страхувальника прямо 
встановлених законом або іншими нормативними актами правил техніки 
безпеки, пожежної безпеки, санітарних норм (підвищення відсотку вологості, 
запиленості, зміни температури повітря тощо) або інших установлених 
нормативних вимог, у тому числі інструкцій по зберіганню, експлуатації та 
обслуговуванню застрахованого майна, а також використання майна для цілей 
інших, ніж ті, для яких воно призначене; 
5.3.8. в результаті невиконання письмових приписів Страховика про 
проведення 
превентивних заходів; 
5.3.9.  внаслідок крадіжки або розкрадання майна під час або після Страхового 
випадку, а також під час мінімізації наслідків Страхового випадку, крім 
випадку, коли ризик викрадення майна, що заподіяний протиправними діями 
третіх осіб внаслідок крадіжки зі зламом, грабежу, розбою застраховано згідно 
з умовами Договору страхування; 
5.3.10. в результаті неминучих у процесі роботи або тих, які виникають із нього, 
випадків самозаймання; 
5.3.11. в результаті корозії, шумування, гниття, експлуатаційного зносу, 
природного зносу, або інших природних властивостей окремих предметів і 
матеріалів; 
5.3.12. в результаті процесів ферментації, в тому числі природної ферментації 
речовин або промислової ферментації речовин, що застосовується у ряді 
виробничих процесів; 
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5.3.13. внаслідок поступової амортизації, внутрішнього недоліку, неявного 
дефекту, забруднення або зараження, вологості і сухості атмосфери, зміни 
температури, смогу, тиску, випару, втрати ваги, зміни в кольорі, структурі або 
запаху, за винятком тих випадків, коли такі втрати або пошкодження були 
безпосередньо викликані страховою подією; 
5.3.14. в результаті наявності дефектів в предметі договору страхування майна, 
які були відомі та приховані Страхувальником в момент укладення Договору 
страхування; 
5.3.15. в результаті навмисних дій Страхувальника, Вигодонабувача, їх 
працівників, представників або осіб, які діяли за їх дорученням; 
5.3.16. в результаті обвалу будинку або споруди (їх частин), якщо обвал не є 
наслідком Страхового випадку і ризик обвалу не є застрахованим згідно з 
умовами Договору страхування; 
5.3.17. електричному устаткуванню (включаючи електропроводку) або 
установці, що постраждали внаслідок впливу електроенергії (наприклад, через 
порушення ізоляції або надмірне завантаження мережі або через коротке 
замикання, перевантаження, відмову/несправність вимірювальних, регулюючих 
приладів і приладів, що забезпечують безпеку, тощо), якщо це передбачено 
Договором страхування; 
5.3.18.  внаслідок вибухів, що відбуваються в камерах згоряння двигунів 
внутрішнього згоряння або аналогічних машин і агрегатів; 
5.3.19. внаслідок дії вакууму або розрідження газу, в тому числі в резервуарі; 
5.3.20. в результаті крадіжки транспортного засобу; забруднення та зараження 
навколишнього середовища; 
5.3.21. в результаті виникнення відповідальності (зобов'язань) Страхувальника 
перед третіми особами будь - якого роду; 
5.3.22. в тому числі, що безпосередньо стосується страхування захисту 
платіжних карток: 
5.3.22.1. в результаті таємничого зникнення застрахованого майна, тобто 
внаслідок причини, час, обставини або місце якої невідомі, якщо інше не 
передбачене Договором страхування; 
5.3.22.2. прямо або побічно використанням або неправильним вживанням 
Інтернету або подібного пристрою; будь-яких даних або іншої інформації; 
використанням або неправильним вживанням Інтернет-адреси, Web-сторінки 
або подібного устрою; будь-яких даних або іншої інформації, що була 
відправлена на Web-сторінку або подібний устрій; будь-якою втратою даних 
або пошкодження комп'ютерної системи, включаючи, але не обмежуючись 
пошкодженням жорсткого диску і програмного забезпечення; функціонуванням 
або поганим функціонуванням Інтернету або подібного устрою, Інтернет-
адреси, Web-сторінки, якщо інше не передбачене Договором страхування; 
5.3.22.3. в результаті пошкодження, спричиненого навмисно або шляхом 
шахрайства Страхувальником (Застрахованою особою) або його родичами, 
членами сім`ї (дружиною, громадянським партнером у шлюбі, нащадком або 
родичами за прямою лінією спорідненості), друзями, опікуном або 
поручителем; 
5.3.22.4. внаслідок будь-якої операції зняття готівки з картки, рахунок якої не є 
рахунком  Страхувальника (Застрахованої особи);  
5.3.22.5. у випадку, якщо сума готівки перевищує максимальну суму страхового 
покриття, встановленого Договором страхування; 
5.3.22.6. у випадку, якщо сума готівки перевищує максимальну суму готівки, 
дозволену для зняття з картки або банкомату; 
5.3.22.7. в результаті крадіжки, скоєної пізніше за визначену Договором 
страхування кількість годин після операції зняття готівки з банкомату або у 
визначений Договором страхування період часу; 
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5.3.22.8. в результаті будь-якої крадіжки готівки, здійсненої шляхом 
шахрайства Застрахованої особи або Страхувальника з метою зняття готівки та 
перерахування її третім особам; 
5.3.22.9. через форс-мажорні обставини, війну, громадянську війну, активні дії 
Застрахованої особи, бунт, страйк, революцію, повстання, терористичний акт, 
акт громадської непокори уряду, крім випадків, коли Страхувальник 
(Застрахована особа) намагається врятувати життя людей, або дії, пов’язані з 
воєнними (визнані або ні), морськими чи повітряними службами або 
операціями; 
5.3.22.10. внаслідок будь-якої протизаконної дії, скоєної Застрахованою 
особою; 
5.3.22.11. в результаті шахрайського використання картки, причиною якого є 
нехтування або неуважність Страхувальника (Застрахованої особи); 
5.3.22.12.внаслідок шахрайського використання картки, яке було скоєне після 
дійсного повідомлення до банку або виявлення порушення банком; 
5.3.22.13. внаслідок шахрайського використання картки, здійснене за 
допомогою Пін-коду власника картки; 
5.3.22.14. внаслідок шахрайського використання картки, причиною якого є не 
попередження банку про шахрайство у встановлений страховим договором 
термін; 
5.3.22.15. внаслідок шахрайського використання картки через Інтернет або 
телефонні покупки; 
5.3.22.16. внаслідок шахрайського використання картки внаслідок крадіжки 
платіжного засобу у транспортному засобі, якщо інше не передбачено 
Договором страхування; 
5.3.22.17. внаслідок дій, скоєних тваринами; 
5.3.22.18. внаслідок крадіжки, скоєної протягом завантаження на корабель за 
дорученням або поштовою доставкою; 
5.3.22.19. внаслідок повені та землетрусу; 
5.3.22.20. в результаті іонізуючого випромінювання, радіації, радіоактивного 
забруднення, токсичних, вибухових або інших небезпечних властивостей 
вибухових ядерних боєприпасів або їх ядерних компонентів; 
5.3.22.21. внаслідок крадіжки, яка вже покривається іншим страховим 
договором ; 
5.3.22.22. внаслідок ненадання необхідних документів; 
5.4. Не підлягає відшкодуванню моральна шкода. 
5.5. Якщо в Договорі страхування окремо і спеціально не обумовлене інше, 
Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо збитки завдано: 
5.5.1. внаслідок застосування атомної зброї; 
5.5.2. внаслідок впливу ядерного вибуху, проникаючої радіації, радіоактивного 
зараження будь-яким ядерним паливом або відходами в результаті згоряння 
ядерного палива: у даному виключенні мається на увазі процес ядерного 
розподілу, що само підтримується; 
5.5.3. внаслідок війни, вторгнень, нападів зовнішнього ворога, воєнних дій 
будь-якого роду (незалежно від оголошення війни), громадянської війни та 
безладдя; 
5.5.4. внаслідок заколоту, бунту, страйку, локауту, збройного повстання, 
революції, захоплення влади військовими або узурпації влади, введення 
воєнного стану або пов'язаних із цим грабежів і мародерства; 
5.5.5. внаслідок прямих або непрямих наслідків актів тероризму, включаючи 
знищення або пошкодження застрахованого майна від пожежі або вибуху, 
прямо або побічно пов'язаних з терористичними актами; 
5.5.6. внаслідок конфіскації, націоналізації, реквізиції, знищення або 
пошкодження майна за наказом будь-якого уряду, органів державної влади або 
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місцевого самоврядування, або в силу будь-якого закону; 
5.5.7. під час капітальних ремонтних, будівельних, монтажних робіт, 
випробувань, технічного обслуговування у місці знаходження застрахованого 
майна, або під час і проведення цих робіт на самому застрахованому предметі 
договору страхування майна; 
5.5.8. внаслідок обробки застрахованого майна корисним вогнем, теплом, 
іншим термічним або хімічним впливом у виробничих цілях або з метою його 
переробки (сушки, зварювання, прасування, плавлення, ремонту, деструкції, 
піролізу та іншої обробки); 
5.5.9. електричному устаткуванню від удару блискавки, за виключення випадків 
безпосереднього переходу розряду блискавки на майно, що стало причиною 
знищення або пошкодження цього майна; 
5.5.10. внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна, які прямо 
або побічно викликані,  наступили у процесі або з'явилися слідством 
електронного та/або комп'ютерного злочину; влученням будь-якого вірусу або 
схожої проблеми в програмне забезпечення або електронну базу даних;  
5.5.11. затопленням підвалу приміщення. 
5.6. При страхуванні обладнання (устаткування) Страховик не виплачує 
Страхове відшкодування за:  
5.6.1. збиток, за який несе відповідальність постачальник або виробник  
обладнання  (устаткування) відповідно до контракту або законодавства; 
5.6.2. знищення, втрату або пошкодження в результаті дефектів, що існували на 
момент укладення Договору страхування і були відомі чи повинні були бути 
відомі Страхувальникові; 
5.6.3. збиток у результаті виходу з ладу систем охолодження або нагрівання 
повітря або перерви в постачанні газом, водою або електроенергією, якщо 
зазначені системи не вийшли з ладу в результаті Страхового випадку; 
5.6.4. пошкодження або знищення в результаті тривалого впливу атмосферних 
умов, якщо такі умови не кваліфікуються як стихійні явища. 
5.7. Не підлягають відшкодуванню збитки, пошкодження або знищення 
застрахованого майна, що виникли в результаті оповзня, опускання або 
піднімання ґрунту чи іншого руху ґрунту, якщо вони спричинені проведенням 
вибухових робіт, виїмкою ґрунту з котлованів або кар'єрів, засипанням пустот 
або проведенням земле насипних робіт, а також видобуванням або розробкою 
родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин.  
5.8. Якщо це передбачено Договором страхування, не підлягають 
відшкодуванню:  
5.8.1. збитки, заподіяні товарам (продукції, сировині, матеріалам тощо) на 
складі, якщо вони зберігаються в підвальних або інших заглиблених 
приміщеннях на відстані менше 20 см від поверхні підлоги, 70 см від стіни та 
70 см від водопровідних труб;  
5.8.2. збитки від пошкодження або знищення вітрин, вітражів, скляних стін і 
інших елементів будинків із скла; 
5.8.3. збитки від пошкодження або знищення закріплених на зовнішній стороні 
застрахованих будинків і споруд предметів, таких як: щогли, антени, відкриті 
електропроводи, рекламні установки, плакатні щити, захисні козирки або 
навіси вітрин тощо.  
5.9. Договором страхування можуть бути передбачені інші обмеження 
страхування та/або виключення з страхових випадків. 
5.10. Тимчасові спорудження: намети та інші підсобні приміщення, 
споруджувані для проміжних цілей, спорудами не є і страхуються тільки в тому 
разі, якщо це передбачено особливими умовами Договору страхування. 
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6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 
 
6.1. Страховою сумою є визначена Договором страхування грошова сума, в 
межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов'язаний 
провести виплату Страхового відшкодування при настанні Страхового випадку. 
6.2. Страхова сума визначається за згодою сторін під час укладення Договору 
страхування та повинна відповідати одній з нижченаведених вартостей 
застрахованого майна: 
6.2.1. страховій  (заявленій)  вартості (Додаткові умови №1 цих Правил); 
6.2.2. відновлювальній вартості (Додаткові умови №2 цих Правил); 
6.2.3. дійсній (ринковій) вартості; 
6.2.4. балансовій вартості. 
6.3. Страхову суму (ліміт відповідальності ліміт зобов'язань Страховика) може 
бути встановлено за окремим страховим випадком, групою страхових випадків,  
Договором страхування в цілому. 
Страхова сума для кожного предмета договору страхування майна не може 
перевищувати дійсну або відновлювальну вартість такого предмета договору 
страхування майна. 
6.4. Страхова сума може бути встановлена окремо за кожним застрахованим 
предметом або сукупності предметів (групам, категоріям) майна. 
6.5. За згодою сторін в Договорі страхування Страхова сума може бути 
встановлена: 
- за Договором - при цьому Страхова сума є сукупним лімітом відповідальності 
(лімітом зобов'язань) Страховика за всіма страховими випадками, які настали 
протягом всього строку дії Договору страхування. Договір страхування 
припиняє свою дію з моменту виплати сумарного Страхового відшкодування за 
декількома страховими випадками у розмірі, що знаходиться у межах 
встановленої за договором страхової суми, або з моменту виплати Страхового 
відшкодування у разі викрадення, а також при повній конструктивній загибелі 
або повній загибелі застрахованого предмета договору страхування майна, 
якщо інше не передбачено Договором страхування; 
- за кожним страховим випадком - при цьому Страхова сума є лімітом 
відповідальності (лімітом зобов'язань) Страховика за кожним страховим 
випадком протягом всього строку дії Договору страхування. Договір 
страхування припиняється з моменту виплати Страхового відшкодування у разі 
викрадення, втрати а також при повній конструктивній загибелі або повній 
загибелі застрахованого предмета договору страхування майна, якщо інше не 
передбачено Договором страхування; 
- за першим страховим випадком (Додаткові умови №3 цих Правил) - при 
цьому Страхова сума є лімітом відповідальності (лімітом зобов'язань) 
Страховика за першим страховим випадком, який настав протягом дії Договору 
страхування. Дія страхового захисту припиняється в момент безпосередньо 
після настання першого Страхового випадку, дія Договору страхування 
припиняється після виплати Страхового відшкодування згідно з умовами 
договору за першим страховим випадком. 
6.6. Майно може бути застраховано на страхову суму, що становить частину 
його дійсної вартості. В цьому випадку має місце страхування в частці, а 
відшкодування збитку здійснюється в такій же пропорції, в якій Страхова сума 
співвідноситься до дійсної вартості застрахованого майна, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
6.7. У випадку, якщо згідно з умовами Договору страхування Страхова сума 
відповідає страховій або відновлювальній вартості застрахованого майна, та на 
дату настання страхової події виявиться, що Страхова сума, зазначена у 
Договорі страхування, більше дійсної або відновлювальної вартості 
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застрахованого майна, Договір страхування є чинним в тій частині страхової 
суми, що відповідає дійсній або відновлювальній вартості майна. 
6.8. Дійсна вартість майна визначається Страховиком виходячи з його 
початкової вартості та з урахуванням проценту зносу майна на підставі 
інформації, наданої в заяві на страхування та документів, що підтверджують 
вартість майна, запропонованого для страхування, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. За згодою сторін такими документами можуть бути: 
- договір купівлі - продажу, або довідка - рахунок будівельної організації; 
- рахунок - фактура офіційного дилера; 
- чек, квитанція, виписка з банківського рахунку та інші платіжні документи; 
- митні документи; 
- прайс дилера; 
- акт оцінки дійсної вартості майна, який складено суб'єктом оціночної 
діяльності; 
- інші документи, що підтверджують вартість майна, запропонованого на 
страхування. 
6.9. Розмір зносу майна, запропонованого для страхування, визначається 
відповідно до Закону. 
6.10.  Договором страхування можуть бути встановлені ліміти відповідальності 
(ліміти зобов'язань) Страховика при відшкодуванні витрат, пов'язаних з 
страховим випадком: 
6.10.1. Необхідні, доцільні, здійснені в розумних межах витрати щодо 
запобігання або зменшення збитків та для рятування застрахованого майна. 
6.10.2. Витрати, що пов'язані з ліквідацією наслідків Страхового випадку, а 
саме: зносом будівель і споруд, розчищенням території, видаленням 
забруднюючих речовин. 
6.10.3. Витрати на переміщення та захист застрахованого майна, що не було 
пошкоджено в результаті Страхового випадку. 
6.10.4. Витрати на оплату вартості послуг експертів, необхідних при 
відновленні застрахованого майна. 
6.10.5. Витрати на транспортування пошкодженого майна до найближчого 
місця ремонту, але не більше ніж на 50 км. від місця події. Договором 
страхування може бути передбачено інше обмеження розміру витрат на 
транспортування пошкодженого майна. 
6.11.  В період дії Договору страхування Страхувальник може збільшити розмір 
страхової суми для кожного предмета договору страхування майна, але не вище 
дійсної або відновлювальної вартості застрахованого предмета договору 
страхування майна. При цьому Страховик може провести огляд майна, а 
Страхувальник сплачує додатковий страховий платіж (ДСП), величина якого 
визначається за формулою (1): 

ДСП   =   (П2 - ПІ) * n/t, (1) 

де: 
ПІ, П2 - розміри страхових премій за первинною та збільшеною страховими 
сумами відповідно; 
n - кількість місяців, що лишаються до закінчення строку дії Договору 
страхування (при цьому неповний місяць приймається за повний); 
t - строк дії Договору страхування в повних місяцях. 

7. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ  
 
7.1. Місцем дії Договору страхування є територія, зазначена у Договорі 
страхування.  
7.2. Місцем дії Договору страхування є будівлі, приміщення, а також земельні 
ділянки, що знаходяться за адресою, вказаною у Договорі страхування, де 
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розташовано застраховане майно. 
7.3. Рухоме майно вважається застрахованим тільки на території, в приміщенні, 
будівлі тощо, які вказані в Договорі страхування (за місцем дії Договору 
страхування). 
7.4. Якщо застраховане майно видаляється з місця дії Договору страхування 
(при переміщенні рухомого майна за межі вказаної території) без узгодження зі 
Страховиком, дія страхового захисту щодо такого майна припиняється з 
моменту видалення (переміщення) предмета договору страхування майна з 
зазначеної території.  
7.5.Якщо Договором страхування передбачається спеціальне покриття по 
страхуванню майна, переліченого в пп. 3.3.7. - 3.3.9. цих Правил, Страхове 
відшкодування виплачується тільки у тому разі, якщо в момент вчинення 
крадіжки зі зломом або грабежу воно знаходилося в спеціальних сховищах 
(броньованих приміщеннях, сейфах, вогнетривких шафах і т.ін.). Страховик має 
право вказувати в Договорі страхування тип і ступінь безпеки таких сховищ, а 
також домовлятися щодо умов утримання в сховищах або в спеціальних місцях 
схову цінного майна, якщо його страхування передбачається Договором 
страхування. 
7.6. Касові і торгові апарати не відносяться до числа спеціальних сховищ. 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВІ  ТАРИФИ І 
СТРАХОВІ  ПЛАТЕЖІ 

 
8.1. Договір страхування укладається на строк до одного року, якщо інший 
строк (більше одного року) не передбачено Договором страхування. 
8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
8.3. Розмір страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) 
визначається шляхом множення страхової суми на страховий тариф. 
8.4. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі 
відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф при 
страхуванні майна визначається з урахуванням виду, технічного стану, строку 
експлуатації майна, виду діяльності Страхувальника, наявності систем безпеки, 
пристроїв протипожежної сигналізації та інших суттєвих в кожному 
конкретному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання 
страхових випадків. 
Базові страхові тарифи наведено в Додатку №1 до цих Правил. 
8.5. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування 
за згодою сторін в залежності від ризиків, передбачених Договором 
страхування, виду майна, що підлягає страхуванню, строку страхування, 
діючих річних базових страхових тарифів Страховика, коригуючих 
коефіцієнтів, що враховують конкретні умови страхування. 
8.6. При укладенні Договору страхування на строк менше одного року для 
розрахунку страхового тарифу може застосовується коефіцієнт 
короткостроковості К  у %, який визначається згідно з таблицею 1 і 
розраховується від річного тарифу: 

Таблиця 1 
Строк 
страхування  
в місяцях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К 8.5 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 
 
8.7. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія,) сплачується 
Страхувальником у порядку і строки, визначені в Договорі страхування. 
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8.8. Договором страхування може бути передбачено оплату страхової премії 
частинами, при цьому умовами Договору страхування може бути передбачено, 
що відповідальність Страховика за Договором страхування діє протягом 
відповідних періодів, встановлених Договором (періоди дії страхового захисту). 

 

8.9. При укладенні Договору страхування на новий строк Страховик розраховує 
розмір страхового платежу (страхової премії, страхового внеску) із 
застосуванням знижок або надбавок в залежності від факторів, які впливають 
на ступінь страхового ризику, а також від беззбитковості/збитковості 
проходження попереднього періоду страхування. 
8.10. Страхувальник, згідно з укладеним Договором страхування, має право 
вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - 
нерезидент - у іноземній валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених Законом. 

9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ  

9.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику 
письмову заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком, або 
іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір страхування. При 
укладенні Договору страхування Страховик має право запросити у 
Страхувальника документи, що підтверджують право на володіння, 
користування або розпорядження  майном, що запропоновано на страхування, 
баланс або довідку про фінансовий стан,  підтверджені аудитором, інші 
документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику. 
9.2. Запитання Страховика, які включено в заяву на страхування, разом із 
відповідями Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення 
для укладення Договору страхування і оцінки страхового ризику. Підписана 
Страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, чиєю рукою або 
якими технічними засобами вона заповнена. 
9.3. Подання заяви на страхування не зобов'язує жодну з Сторін укладати 
Договір страхування. 
9.4. При укладені Договору страхування Страхувальник повинен надати 
Страховику: 
1) можливість оглянути предмети договору страхування майна, які підлягають 
страхуванню, та провести експертизу для оцінки ступеня ризику настання 
Страхового випадку; 
2) всю необхідну інформацію про майно, яке підлягає страхуванню, відповідно 
до даних бухгалтерського обліку; 
3) всю інформацію про відомі йому виробничі ризики, такі як небезпечні 
властивості використовуваних та отримуваних речовин та матеріалів, 
небезпечні виробничі процеси та операції, небезпечне обладнання та інші 
аналогічні відомості; 
4) інформацію про Договори страхування, укладені стосовно цього майна з 
іншими Страховиками. 
9.5. Страхувальник несе відповідальність за правдивість інформації, яку він 
надає при укладені Договору страхування (пункт 9.4. цих Правил страхування). 
У випадку надання заздалегідь неправдивої інформації, яка мала істотне 
значення для оцінки страхового ризику, Страховик має право відмовити у 
виплаті Страхового відшкодування при настанні Страхового випадку. 
9.6. На підставі даних, внесених в заяву на страхування, Страховик приймає 
рішення про укладення Договору страхування. У разі укладення Договору 
страхування заява Страхувальника є невід'ємною частиною договору. 
9.7. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в 
письмовій формі. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися 



 19 

страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору 
страхування. 
9.8. Умовами Договору страхування може бути передбачено страхування 
одного, декількох або всіх ризиків, визначених у пунктах 4.1., 4.2. цих Правил, 
а також відшкодування декількох або всіх витрат, пов'язаних з страховим 
випадком. 
9.9. Договір страхування може бути укладено: 
9.9.1. за принципом пропорційної відповідальності Страховика; 
9.9.2. за принципом першого Страхового випадку. 
9.10. Договір страхування може бути укладено з умовою відшкодування 
вартості витрат на відновлювальний ремонт застрахованого предмета договору 
страхування майна: 
9.10.1. "з урахуванням зносу"; 
9.10.2. "без урахування зносу". 
9.11.  Договір страхування укладається із визначенням у договорі конкретного 
розміру та виду франшизи, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування. 
9.12.  При укладенні Договору страхування Страхувальник і Страховик можуть 
домовитися про внесення додаткових умов і застережень, про виключення 
деяких ризиків, про що зазначається у Договорі страхування, якщо це не 
суперечить Закону та цим Правилам. 
9.13. При укладенні Договору страхування Страховик має право запросити у 
Страхувальника: 
- документ про державну реєстрацію майна; 
- документ, що підтверджує право власності на майно; 
- договір купівлі - продажу або довідку - рахунок будівельної організації; 
- рахунок - фактуру офіційного дилера; 
- чек, квитанцію, виписку з банківського рахунку та інші платіжні документи; 
- митні документи; 
- документ, що дає Страхувальнику право на користування майном, яке 
запропоновано на страхування, у разі, якщо Страхувальник не є власником 
цього майна; 
- документ, що встановлює особу Страхувальника або особу представника 
Страхувальника, який діє від імені останнього; 
- довіреність або інший документ, що підтверджує наявність та обсяг 
повноважень представника Страхувальника; 
- інші документи. 
9.14. За вимогою Страховика або згідно з вимогами, встановленими 
законодавством України про протидію легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, зокрема, якщо сума страхового платежу дорівнює чи 
перевищує 80 000,00 (вісімдесят тисяч) гривень або іншу суму, встановлену 
законодавством, при укладенні Договору страхування Страхувальник надає 
Страховику такі документи: 
9.14.1.Якщо Страхувальник є юридичною особою - резидентом: 

1) нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
підприємницької діяльності; 

2) копію довідки про включення до єдиного Державного реєстру 
підприємств та організацій України; 

3) нотаріально завірену копію Статуту (зі всіма змінами та доповненнями до 
нього); 

4) нотаріально завірений Установчий Договір (зі всіма змінами та 
доповненнями до нього); 

5) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера; 
6) довідку із банку в якому відкрито рахунок, з якого перераховується 
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страхова премія за Договором страхування, яка містить такі реквізити: 
повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № 
розрахункового рахунку. Або - довідку, видану головним бухгалтером 
Страхувальника, за підписом головного бухгалтера, з мокрою печаткою 
компанії, яка містить реквізити: повна назва банку, місцезнаходження 
(адреса) банку, МФО банку, № розрахункового рахунку, з якого 
перераховується страхова премія; 

7) офіційний лист Страхувальника, в якому вказано інформацію щодо його 
фактичного місцезнаходження (фактичної адреси). 

9.14.2. Якщо Страхувальник є юридичною особою - нерезидентом: 
1) нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 

підприємницької діяльності (реєстраційне посвідчення уповноваженого 
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) 
або копію легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового 
реєстру; 

2) довідку із банку, в якому відкрито рахунок, з якого перераховується 
страхова премія за Договором страхування, яка містить такі реквізити: 
повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № 
розрахункового рахунку; 

3)  офіційний лист Страхувальника, в якому вказана інформація щодо його 
фактичного місцезнаходження (фактичної адреси).  

9.15. Перед поновленням чи зміною умов Договору страхування Страхувальник 
зобов'язаний надати можливість представнику Страховика провести огляд 
предмета договору страхування страхування, якщо це  передбачено Договором 
страхування. 
9.16. У випадку втрати страхового свідоцтва (поліса, сертифіката) та/або 
примірника договору страхування в період його дії, Страховик, на підставі 
письмової заяви Страхувальника, видає дублікат документа. Після цього 
втрачений примірник вважається недійсним і виплати страхового 
відшкодування згідно з  втраченим примірником  не проводяться. 

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
10.1. Страховик зобов'язаний: 
10.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування. 
10.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 
Страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 
документів для своєчасної виплати Страхового відшкодування. 
10.1.3. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий 
стан, за винятком випадків, передбачених Законом. 
10.1.4. Після отримання від Страхувальника повідомлення про страхову подію 
забезпечити проведення огляду пошкодженого предмета договору страхування 
майна представником (експертом) Страховика, для чого протягом 48 годин, за 
виключенням вихідних і святкових днів, направити свого представника або 
уповноважену особу на місце страхової події і в час, який узгоджено з 
Страхувальником.  
10.1.5.  Прийняти рішення про виплату Страхового відшкодування або 
аргументовано відмовити у виплаті Страхового відшкодування після отримання 
від Страхувальника документів, що підтверджують факт, обставини, причини 
настання Страхового випадку, розмір заподіяного внаслідок Страхового 
випадку збитку та інших документів, передбачених цими Правилами та 
Договором страхування. 
10.1.6.  При настанні Страхового випадку здійснити виплату Страхового 
відшкодування у передбачений Договором страхування строк. Страховик несе 
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати Страхового 
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відшкодування шляхом сплати одержувачеві Страхового відшкодування 
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору 
страхування. 
10.1.7. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
Страхового випадку  щодо запобігання або зменшення збитку, якщо це 
передбачено умовами Договору страхування. 
10.1.8. Виконувати умови Договору страхування. 
10.1.9. Повідомити в письмовій формі Страхувальника (Вигодонабувача) 
протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання документів (частини 
документів), що підтверджують факт, обставини, причини настання Страхового 
випадку, розмір заподіяного внаслідок Страхового випадку збитку та інших 
документів, передбачених цими Правилами та Договором страхування та 
необхідних для виплати Страхового відшкодування, про причини продовження 
строку розгляду документів та неприйняття Страховиком рішення про виплату 
або відмову у виплаті Страхового відшкодування, якщо це передбачено 
договором страхування. 
10.1.10. Повідомити Страхувальника в письмовій формі про причини 
припинення розгляду справи про виплату Страхового відшкодування 
(врегулювання збитку), а також про необхідність надання документів, що 
підтверджують факт, обставини, причини настання Страхового випадку, розмір 
заподіяного внаслідок Страхового випадку збитку та інші документи, 
передбачені Договором страхування та необхідні для виплати Страхового 
відшкодування, у разі невиконання Страхувальником умови Договору 
страхування стосовно надання Страховику протягом 90 (дев'яносто) днів з дня 
настання страхової події всіх документів, необхідних для проведення виплати 
Страхового відшкодування, якщо це передбачено договором страхування. 
 
10.2. Страхувальник зобов'язаний: 
10.2.1. При укладенні Договору страхування надати інформацію Страховикові 
про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику і надалі в найбільш короткий строк, але не більше двох 
робочих днів, як тільки Страхувальнику стане відомо, про будь-яку зміну 
страхового ризику, інформувати про це Страховика. 
10.2.2. Відповісти на всі питання, передбачені Страховиком в установленій 
формі заяви про страхування. 
10.2.3. При укладенні Договору страхування, переукладенні його на новий 
строк або внесенні змін до Договору страхування за вимогою Страховика 
надати можливість представнику Страховика провести огляд майна. 
10.2.4. Сплачувати страхові платежі в розмірах і в строки, передбачені умовами 
Договору страхування. 
10.2.5. У разі необхідності змінити обставини, що впливають на ступінь ризику 
або мають важливе значення для оцінки страхового ризику, за письмовою 
вимогою Страховика виконати дії з усунення цих обставин в строк, вказаний у 
письмовій вимозі Страховика. 
10.2.6. Виконувати рекомендації компетентних органів і представників 
Страховика для запобігання настання збитків внаслідок пошкодження, 
знищення застрахованого майна. 
10.2.7. У період дії Договору страхування до настання змін інформації, що 
передбачена в заяві про страхування, а в окремих випадках в найбільш 
короткий строк з моменту настання цих змін, але не більше двох робочих днів з 
моменту настання змін, якщо це передбачено договором страхування, 
повідомити Страховика про зазначені зміни в письмовій формі, у тому числі 
про: 
- передачу майна в оренду, заставу, користування або розпорядження іншій 
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особі; 
- про перехід права власності на майно іншій особі; 
- про припинення виробництва або істотну зміну його характеру; 
- про знос, капітальний ремонт, перепланування приміщень, перебудову або 
переобладнання будинків, будівель і споруд; 
- про часткову або повну заміну устаткування; 
- про зміну режиму безпеки; 
- про пошкодження або знищення майна, поза залежністю від того, чи 
підлягають збитки відшкодуванню за Договором страхування чи ні, а також про 
інші обставини, що впливають на зміну ступеня ризику. 
Після отримання від Страхувальника заяви про зазначені зміни Страховик 
протягом п'яти робочих днів приймає рішення про необхідність внесення змін в 
умови Договору страхування або про припинення дії договору стосовно 
конкретних предметів договору страхування застрахованого майна. 
У разі прийняття Страховиком рішення про необхідність внесення змін, в 
Договір страхування вносяться зміни шляхом укладення додаткової угоди з 
врахуванням зазначених змін протягом п'яти робочих днів після прийняття 
такого рішення. У разі прийняття Страховиком рішення про необхідність 
припинення дії договору стосовно конкретних предметів договору страхування 
застрахованого майна, про таке рішення Страховик повідомляє в письмовій 
формі Страхувальника, договір 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 
Правил та Договору страхування протягом п'яти робочих днів після прийняття 
рішення про припинення дії договору. 
10.2.8. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про 
наявність інших чинних договорів страхування стосовно майна про 
страхування якого Страхувальник має намір укласти Договір страхування. 
При цьому він повинен вказати найменування інших Страховиків, страхові 
ризики і розміри страхових сум, номери договорів і строки їх дії. 
10.2.9.  Використовувати майно за прямим призначенням, забезпечувати 
відповідні умови зберігання, експлуатації, охорони та обслуговування, 
дотримуватись норм техніки безпеки, технології виробництва в частині 
забезпечення безпеки виробництва, інших встановлених Законом правил, 
нормативів, у тому числі норм пожежної безпеки. 
10.2.10. Відноситися до застрахованого майна так, ніби воно не є 
застрахованим. 
10.2.11. Вживати всіх необхідних і доцільних заходів щодо запобігання та 
зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання Страхового випадку. 
10.2.12. Повідомити Страховика про настання Страхового випадку в строк, 
передбачений умовами Договору страхування та цими Правилами. 
10.2.13. При настанні страхової події: 
- діяти згідно з умовами, визначеними у Розділі 12 цих Правил та Договорі 
страхування; 
- надати Страховику повну та правдиву інформацію щодо причини та обставин 
настання страхової події; 
- надати Страховику документи, передбачені у Розділах 13 та 14 цих Правил і 
Договорі страхування, та необхідні для здійснення виплати Страхового 
відшкодування, протягом строку, визначеному умовами Договору страхування 
та цими Правилами; 
- не відмовлятися від решти (залишків) предметів договору страхування майна, 
які залишилися після страхової події і придатних для подальшого 
використання; 
- вжити всіх можливих заходів для забезпечення можливості пред'явлення 
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Страховиком права вимоги до винних осіб. 
10.2.14. Виконувати умови Договору страхування. 
10.2.15. Передати Страховику всі документи та здійснити дії, необхідні для 
реалізації Страховиком права вимоги до винних третіх осіб. 
10.2.16. Після виплати Страхового відшкодування та проведення 
відновлювального ремонту пошкодженого майна, письмово повідомити 
Страховика про проведений ремонт та погодити дату, час та місце огляду 
представником Страховика відремонтованого майна. 
10.2.17. Якщо це передбачено умовами Договору страхування у разі, якщо 
застраховане майно є предметом застави, після виплати (виплат) Страхового 
відшкодування у розмірі, що дорівнює або перевищує 25% (двадцять п’ять %) 
страхової суми (або інший відсоток, встановлений Договором страхування), 
встановленої Договором страхування, укласти додаткову угоду про відновлення 
відповідальності Страховика на суму виплаченого Страхового відшкодування 
та сплатити додатковий страховий платіж. 
10.2.18. Повернути Страховику отримане Страхове відшкодування та 
відшкодувати витрати Страховика на проведення експертизи з метою 
визначення розміру заподіяної шкоди, у разі наявності доказів про нові 
обставини виникнення Страхового випадку, які позбавляють одержувача 
Страхового відшкодування на підставі умов Договору страхування права на 
одержання виплачених коштів, про що стало відомо Страховику після виплати 
Страхового відшкодування. 
10.2.19. Повернути Страховику отримане Страхове відшкодування (або його 
частину) у разі отримання від винної особи або іншої особи компенсації 
понесеного збитку (або її частини). 
10.2.20. Письмово повідомити Страховика про зміни, які він має намір внести в 
умови Договору. 
10.2.21. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, 
не допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею Страховика, 
іншим особам, за винятком випадків, передбачених Законом.  
 
10.3. Страховик має право: 
10.3.1. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником, а також виконання 
останнім умов Договору страхування. 
10.3.2. У будь - який час на протязі дії Договору страхування перевіряти стан 
предмета договору страхування майна, прийнятого на страхування. 
10.3.3. Вживати заходів, які не суперечать законодавству України та спрямовані 
на 
зменшення збитку, заподіяного внаслідок Страхового випадку. 
10.3.4. Самостійно з'ясовувати причини і обставини Страхового випадку, а 
також визначати розмір збитку. 
10.3.5. Робити запити про відомості, пов'язані з страховим випадком, до 
компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що володіють 
інформацією про обставини Страхового випадку. 
10.3.6. Відмовити або затримати проведення виплати Страхового 
відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені Договором 
страхування, цими Правилами та/або Законом. 
10.3.7. Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж 
сплачується декількома частинами (внесками), і строк сплати чергової 
(чергових) частин (внесків) настав на момент підготовки страхового акту - 
утримати при здійсненні виплати Страхового відшкодування, суму несплачених 
частин (внесків) стосовно застрахованого предмета договору страхування 
майна. 
10.3.8. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору 
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страхування. 
10.3.9. Достроково припинити дію Договору страхування з письмовим 
повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення. 
10.3.10. Пред'явити вимогу до особи, що одержала страхове відшкодування, про 
повернення отриманих сум (повністю або частково), якщо протягом строків 
позовної давності, встановлених законодавством України, стануть відомі нові 
обставини настання Страхового випадку, які позбавляють одержувача 
Страхового відшкодування, на підставі умов Договору страхування, права на 
одержання зазначених коштів (повністю або частково). 
10.3.11. Відмовити Страхувальнику в укладенні Договору страхування без 
пояснення причини відмови. 
 
10.4. Страхувальник має право: 
10.4.1. На одержання від Страховика будь-якої інформації, що стосується умов 
Договору страхування. 
10.4.2. При укладенні Договору страхування призначити Вигодонабувача 
(фізичну або юридичну особу), яка може, зазнати збитків у результаті настання 
Страхового випадку, для одержання Страхового відшкодування, а також 
замінювати його до настання Страхового випадку, якщо це передбачено 
умовами Договору страхування. 
10.4.3. На одержання суми Страхового відшкодування при настанні Страхового 
випадку. 
10.4.4. Після одержання суми Страхового відшкодування за згодою Страховика 
укласти додаткову угоду до Договору страхування про відновлення 
відповідальності Страховика на суму виплаченого Страхового відшкодування, 
сплативши додатковий страховий платіж. 
10.4.5. У разі незгоди з результатами експертизи пошкодженого внаслідок 
страхової події майна, вартість якої оплачено Страховиком, організувати за 
власний рахунок проведення повторної експертизи спеціалізованою 
організацією. 
10.4.6. Отримати  дублікат  договору   страхування   у  разі   втрати   оригіналу  
Договору страхування. 
10.4.7. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору 
страхування.  
10.4.8.Достроково припинити дію Договору страхування з письмовим 
повідомленням Страховика про причини прийняття такого рішення.  
10.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та 
обов'язки сторін договору. 

11. ЗМІНА СТРАХОВОГО РИЗИКУ (СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО 
РИЗИКУ). ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 
ПРИ ЗМІНІ СТРАХОВОГО РИЗИКУ (СТУПЕНЮ СТРАХОВОГО 
РИЗИКУ)  

11.1. Зміною страхового ризику (ступеню страхового ризику) вважається: 
11.1.1. Будь-яка зміна даних та/або обставин, які повідомлені Страхувальником 
в заяві на страхування. 
11.1.2. Такі факти/події стосовно Страхувальника, Вигодонабувача та майна, 
прийнятого на страхування, що мають вплив на характер володіння, 
користування або розпорядження застрахованим майном, наприклад: зміна 
власника майна, передача застрахованого майна в оренду, іпотеку, заставу. 
11.1.3. Факт демонтажу, відключення, зміни системи пожежної безпеки та 
інших систем і  безпеки, інформація про які зазначена в заяві на страхування. 
11.1.4. Перебудова, реконструкція, знос будівель та споруд, пошкодження або 
знищення майна, що не є страховим випадком або не заявляються 
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Страхувальником до відшкодування тощо. 
11.1.5. Припинення виробництва або істотна зміна його характеру. 
11.1.6. Зупинення господарської діяльності Страхувальника для проведення 
ремонту застрахованих будівель і споруд або з інших причин на строк більше 
60 днів. 
11.2. Факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, також є 
подією, що змінює страховий ризик (ступінь страхового ризику). 
11.3. Страхувальник повинен в найбільш короткий строк з моменту настання 
змін страхового ризику, але не більше двох робочих днів з моменту настання 
змін, звернутися до Страховика з письмовою заявою про внесення відповідних 
змін до Договору страхування або про факт настання події, незалежно від того 
чи підлягають збитки відшкодуванню. 
11.4. У разі надходження такої заяви Страховик здійснює оцінку впливу нових 
обставин на ступінь страхового ризику та приймає рішення про необхідність 
внесення змін в Договір страхування, про дострокове припинення його дії або 
про продовження дії Договору на попередніх умовах. 
11.5. У разі збільшення ступеню страхового ризику, що викликає необхідність 
внесення змін в Договір страхування, Страховик і Страхувальник укладають 
Додаткову угоду до Договору страхування. У цьому випадку Страховик має 
право на отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. Якщо 
у разі збільшення ступеню страхового ризику Страхувальник не сплатив або 
неповністю сплатив додатковий страховий платіж протягом 5 календарних днів 
з дати, встановленої в додатковій угоді до Договору страхування, Договір 
страхування достроково припиняє свою дію на підставі несплати 
Страхувальником страхового платежу. 
11.6. У випадку, якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник 
не повідомить про це Страховика, то при настанні Страхового випадку з цих 
причин Страховик має право відмовити у виплаті Страхового відшкодування за 
цим випадком або зменшити страхове відшкодування. 

12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
 
12.1.  У випадку настання передбаченої Договором страхування події, яка 
призвела до збитків і може бути кваліфікована як Страховий випадок, 
Страхувальник зобов'язаний: 
12.1.1.  Вжити всіх можливих заходів щодо порятунку пошкодженого майна, 
зменшення збитку, збереження застрахованого майна та усунення причин, що 
сприяють виникненню додаткового збитку. 
12.1.2. Якщо страхова подія, яка сталася, вимагає втручання компетентних 
органів (випадки: крадіжка, грабіж, шахрайство тощо), негайно, у найкоротший 
строк після настання зазначеної події, повідомити про подію відповідні 
компетентні державні органи (Міністерства внутрішніх справ, аварійні служби і 
т.п.) і викликати на місце події їх представників, дочекатися і отримати від них 
документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події. 
12.1.3. До приїзду зазначених представників не змінювати картину події, за 
винятком дій по рятуванню людей, майна чи запобіганню надзвичайним 
ситуаціям. 
12.1.4. У разі неприбуття зазначених представників на місце події звернутись 
до територіального відділення компетентного державного органу, яке 
сповіщалося про подію, для отримання довідки, що підтверджує факт і час 
звернення. 
12.1.5. Протягом двох робочих днів з моменту, коли Страхувальникові стало 
відомо про подію, яку відповідно до переліку застрахованих ризиків, може бути 
визнано страховим випадком, письмово повідомити Страховика про цю подію 
(по факсу, телеграфу тощо). У повідомленні про настання страхової події 
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повинні бути коротко описані обставини події та характер збитку (час, місце, 
причини події, характер та очікуваний розмір збитку, ймовірний винуватець 
події). 
12.1.6. Зберігати протягом трьох діб (72 годин) після письмового повідомлення 
Страховика про подію, яку відповідно до переліку застрахованих ризиків, може 
бути визнано страховим випадком, до прибуття представника Страховика все 
застраховане майно (пошкоджене і непошкоджене) у тому виді, у якому воно 
залишилося після Страхового випадку, якщо інші дії Страхувальника не 
вживаються для запобігання подальшого збитку або за приписом компетентних 
державних органів, що проводять розслідування на місці події, і надалі 
погоджувати всі свої дії по відновленню пошкодженого майна зі Страховиком. 
12.2.  Перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про 
настання події, яку може бути визнано страховим випадком, є припустимим у 
випадку, коли Страхувальник не мав фізичної можливості вчасно направити це 
повідомлення, зокрема, внаслідок заподіяння шкоди його здоров'ю під час 
настання страхової події, що має бути підтверджено документально. 
12.3. Надати Страховикові можливість провести огляд і обстеження 
пошкодженого застрахованого майна, а також на вимогу Страховика надати 
документи стосовно застрахованого майна і страхової події для визначення 
причин і розмірів збитку. Представник Страховика разом із представником 
Страхувальника має право приступити до огляду місця події і пошкодженого 
майна, не очікуючи офіційного повідомлення Страхувальника про настання 
збитку. Якщо Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій 
можливості, то Страховик вправі відмовити у виплаті Страхового 
відшкодування. 
12.4.  Надання Страхувальникові інструкцій, у зв'язку з вказаною подією, з боку 
Страховика або його представника, не є підставою для визнання цієї події 
страховим випадком. 
12.5. Страхувальник зобов'язаний уважно прочитати протокол (акт або інший 
документ), складений представниками компетентних державних органів про 
подію, що сталася та її наслідки, та у разі, якщо у документі допущені 
неточності вказати про це у тексті документу. 
12.6. Страхувальник не має права брати на себе будь-які зобов'язання щодо 
відшкодування збитків, які настали внаслідок зазначеної події, без письмової 
згоди на це Страховика. Останній має право взяти на себе та вести від імені 
Страхувальника захист його інтересів. 
12.7. Страхувальник зобов'язаний погодити із Страховиком вибір ремонтного 
підприємства, якщо розрахунок розміру збитку буде проводитися на підставі 
документу (калькуляції) цього підприємства. В іншому випадку Страховик має 
право переглянути та розрахувати розмір Страхового відшкодування на підставі 
середніх ринкових цін на вартість запасних частин, матеріалів та ремонтних 
робіт, що діяли в регіоні проведення ремонту на дату настання Страхового 
випадку.  
12.8. Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховикові, у зв'язку із 
заподіянням збитку застрахованому майну, про можливість пред'явлення права 
вимоги до третіх осіб, винних у заподіянні збитків.  
12.9. Страхувальник не повинен відмовлятись від майнових вимог до третіх 
осіб, винних у заподіянні збитків, і не повинен створювати передумов, за яких 
пред'явлення Страховиком права вимоги до винних третіх осіб стане 
неможливим. 
12.10. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику всі необхідні документи 
для виплати Страхового відшкодування, визначені Договором страхування і 
цими Правилами, та оформити письмово заяву на виплату Страхового 
відшкодування протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня настання страхової 
події, якщо інший строк не встановлено Договором страхування. 
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13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

13.1. Страхувальник повинен надати Страховикові документи, що 
підтверджують настання Страхового випадку: 
13.1.1. Довідку з компетентного органу або органу нагляду відповідно до 
характеру страхової події (висновок служби пожежної безпеки, технічного 
нагляду, відповідної аварійної служби тощо) про факт та обставини страхової 
події, із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) 
застрахованого майна; місця та часу пошкодження (знищення) цього майна; 
причини заподіяння збитку; переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому 
майну. 
13.1.2. У випадку втрати застрахованого засобу в результаті протиправних дій 
третіх осіб (крадіжки, грабежу, розбою або шахрайства) Страхувальник 
повинен надати Страховикові документи органу внутрішніх справ України про 
факт та обставини страхової події, зокрема, про порушення кримінальної 
справи, закінчення попереднього слідства (його призупинення, припинення), 
закриття кримінальної справи та т.п. із зазначенням: відомостей про 
застраховане майно, з яким трапилася подія, повного імені (найменування) 
власника (користувача) цього майна, місця, часу та обставин настання події, 
переліку майна, про протиправне заволодіння яким мало місце звернення до 
правоохоронних органів; переліку тілесних ушкоджень, заподіяних 
Страхувальнику, Вигодонабувачу, працівникам або представникам 
Страхувальника, Вигодонабувача під час цієї події - при втраті (застрахованого 
майна внаслідок крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства).  
13.1.3. У випадку пошкодження, втрати, повної конструктивної загибелі, повної 
загибелі застрахованого предмета договору страхування майна внаслідок 
протиправних дій третіх осіб (крадіжки, грабежу, розбою або шахрайства) 
(ПДТО) Страхувальник повинен надати Страховикові: документ органу 
внутрішніх справ України про факт та обставини страхової події, зокрема, про 
порушення кримінальної справи, закінчення попереднього слідства (його 
призупинення, припинення), закриття кримінальної справи та т.п. із 
зазначенням відомостей про застраховане майно, з яким трапилася подія, 
повного імені (найменування) власника (користувача) цього майна; місця, часу 
та обставин настання події; переліку майна, про протиправне заволодіння яким 
мало місце звернення до правоохоронних органів; переліку тілесних 
ушкоджень, заподіяних Страхувальнику, Вигодонабувачу, працівникам або 
представникам Страхувальника, Вигодонабувача під час цієї події - при втраті 
застрахованого майна внаслідок крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, 
переліку пошкоджень, заподіяних застрахованому майну. 
13.1.4. Інші документи, які підтверджують факт настання страхової події, в т.ч. 
протиправну дію третіх осіб (крадіжки, грабежу, розбою або шахрайства), та 
передбачені Договором страхування. 
 

14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 
РОЗМІР ЗБИТКІВ 
 
 Здійснення виплати Страхового відшкодування проводиться Страховиком 
згідно з умовами Договору страхування на підставі письмової заяви 
Страхувальника (Вигодонабувача або Спадкоємця(-ів) Страхувальника, якщо у 
Договорі страхування не призначений Вигодонабувач) про виплату Страхового 
відшкодування та страхового акта, який складається Страховиком або 
уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком. Для 
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складення страхового акту та проведення виплати Страхового відшкодування 
Страхувальником (Одержувачем Страхового відшкодування) повинні бути 
надані Страховикові протягом 90 (дев'яносто) днів з дня настання страхової 
події, якщо інший строк не встановлено умовами Договору страхування, такі 
документи: 
14.1. Документи, які підтверджують витрати на поновлення вкраденого 
та/або втраченого майна. 
14.1.1. Документи, які підтверджують настання страхової події, та зазначені в 
розділі 13 цих Правил. 
14.1.2. Копію заяви в орган МВС з підтвердженням факту її прийому цим 
органом (у випадку протиправних дій третіх осіб, викрадення застрахованого 
предмета договору страхування майна); 
14.1.3. Перелік пошкоджених та/або знищених предметів договору страхування 
майна з вказівкою їх вартості. 
14.1.4. За вимогою Страховика - бухгалтерські документи (виписки з 
інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно, виписки із книг 
складського обліку тощо); акти інвентаризації - тільки для юридичних осіб. 
14.1.5. Копію постанови (рішення) суду у випадку, якщо у зв'язку з настанням 
страхової події відкрите впровадження по справі в судовому порядку. 
14.1.6. У випадках повної конструктивної загибелі (знищення) або повної 
загибелі (повного знищення) предмета договору страхування застрахованого 
майна: 
- акт (висновок) експертизи, який складено суб'єктом оціночної діяльності, про 
розмір дійсної вартості решти (залишків) застрахованого майна, що залишилося 
після страхової події, про вартість необхідних витрат на ремонт пошкодженого 
майна та, у разі необхідності за рішенням Страховика, про розмір дійсної 
вартості майна на дату укладення Договору страхування. 
Якщо така експертиза була замовлена Страхувальником, вартість витрат на 
проведення експертизи відшкодовується Страховиком при виплаті Страхового 
відшкодування, якщо ним було прийнято рішення про необхідність проведення 
зазначеної експертизи та з ним було узгоджено суб'єкт оціночної діяльності, 
який її проводив. 
14.2. У випадку пошкодження предмета застрахованого майна: 
- документи, які підтверджують вартість необхідних витрат на 
відновлювальний ремонт пошкодженого предмета договору страхування майна; 
- акт (висновок) експертизи, який складено суб'єктом оціночної діяльності, про 
розмір дійсної вартості майна на дату укладення Договору страхування - у разі, 
якщо Страховиком прийнято рішення про необхідність проведення такої 
експертизи. 
   Якщо така експертиза була замовлена Страхувальником, вартість витрат на 
проведення експертизи відшкодовується Страховиком при виплаті Страхового 
відшкодування, якщо ним і було прийнято рішення про необхідність 
проведення зазначеної експертизи та з ним було узгоджено суб'єкт оціночної 
діяльності, який її проводив. 
14.3. Документи, які підтверджують вартість необхідних витрат на 
відновлювальний ремонт пошкодженого предмета договору страхування майна 
внаслідок настання Страхового випадку, обираються Страховиком за одним або 
декількома з нижченаведених варіантів:  
1) документи, що підтверджують вартість необхідних витрат на ремонт 
пошкодженого предмета договору страхування майна - кошторис ремонтних 
робіт, рахунок-фактура, наряд-замовлення, акт  прийому - передачі виконаних 
робіт (за згодою сторін договору) і т.п. Зазначені документи приймаються 
Страховиком за умови, що з ним було погоджено у письмовій формі 
спеціалізовану організацію, що буде здійснювати ремонт пошкодженого 
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предмета договору страхування майна. У противному випадку Страховик має 
право самостійно організувати складення кошторису ремонтних робіт іншою 
спеціалізованою організацією.  
2) акт (висновок) експертизи, який складено суб'єктом оціночної діяльності. 
Якщо така експертиза була замовлена Страхувальником, вартість витрат на 
проведення експертизи  відшкодовується Страховиком при виплаті Страхового 
відшкодування, якщо ним було прийнято рішення про необхідність проведення 
зазначеної експертизи та з ним було узгоджено суб'єкт оціночної діяльності, 
який її проводив. 
3) письмова угода Страховика та Страхувальника щодо визначеного сторонами 
розміру  збитків, заподіяних застрахованому предмету договору страхування 
майна. При цьому розмір збитку визначається за рішенням Страховика на 
підставі акту (висновку) експертизи, який складено суб'єктом оціночної 
діяльності, про розмір вартості необхідних витрат на відновлювальний ремонт 
пошкодженого предмета договору страхування майна внаслідок настання 
Страхового випадку або на підставі документів, що підтверджують вартість 
необхідних витрат на ремонт пошкодженого предмета договору страхування 
майна: кошторис ремонтних робіт, рахунок-фактура, наряд-замовлення, акт 
прийому - передачі виконаних робіт (за згодою сторін договору) і т.п. Зазначені 
документи приймаються Страховиком за умови, що з ним було погоджено у 
письмовій формі спеціалізовану організацію, що буде здійснювати ремонт 
пошкодженого предмета договору страхування майна. У противному випадку 
Страховик має право самостійно організувати складання кошторису ремонтних 
робіт іншою спеціалізованою організацією. 
14.4. Документи, які підтверджують майновий інтерес Одержувача Страхового 
відшкодування (Страхувальника або Вигодонабувача, або Спадкоємця (-ів) 
Страхувальника) стосовно пошкоджених та/або знищених предметів договору 
страхування майна - свідоцтво про державну реєстрацію предмета договору 
страхування майна, договір купівлі - продажу, договір оренди, свідоцтво на 
спадщину та/або інші документи, на підставі яких Одержувач Страхового 
відшкодування має майновий інтерес у застрахованому предметі договору 
страхування майна. 
14.5. У випадку пошкодження товарних та матеріальних запасів завершеного і 
незавершеного виробництва (сировини, матеріалів та напівфабрикатів, 
необхідних для діяльності, виробництва кінцевої продукції і т. ін., готової 
продукції, товарів на складі, у торговому залі тощо): 
- акт (висновок) експертизи, який складено суб'єктом оціночної діяльності, про 
розмір дійсної вартості решти (залишків) застрахованого майна, що залишилося 
після страхової події та, у разі необхідності за рішенням Страховика, - акт 
(висновок) експертизи, складений суб'єктом оціночної діяльності, про розмір 
дійсної вартості майна безпосередньо перед настанням страхової події. 
   Якщо така експертиза була замовлена Страхувальником, вартість витрат на 
проведення експертизи відшкодовується Страховиком при виплаті Страхового 
відшкодування, якщо ним було прийнято рішення про необхідність проведення 
зазначеної експертизи та з ним було узгоджено суб'єкт оціночної діяльності, 
який її проводив. 
14.6. Для складання страхового акту та для визначення розміру збитку за 
страховим випадком відповідно до ризику, зазначеного у пункті 4.2, надаються 
такі документи, якщо інше не передбачено договором страхування: 
14.6.1.Заява на виплату Страхового відшкодування; 
14.6.2. Оригінал Договору страхування; 
14.6.3. Виписку з банку щодо розміру зняття готівки з банкомату станом на 

дату Страхового випадку; 

14.6.4. Чек з банкомату з датою, часом, місцем та сумою вилученої готівки; 
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14.6.5.Оригінал медичної довідки або покази свідків у письмовій формі із 
засвідченням обставин нападу, датою та підписом, або інші докази крадіжки 
шляхом насилля;  
14.6.6. Якщо відбулася втрата або викрадення застрахованих документів 
(громадянського паспорту, міжнародного паспорту, водійського посвідчення, 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ін..), Страхувальник надає 
Страховику відповідну довідку Міністерства внутрішніх справ із зазначенням 
переліку вкраденого та/або втраченого майна.  
14.7. При наявності витрат, зазначених у пунктах 3.4.1. - 3.4.5. цих Правил, - 
документи, які підтверджують вартість цих витрат. 
14.8. Документ, що підтверджує особу Одержувача Страхового відшкодування, 
а саме: паспорт, військовий квиток тощо - подається фізичною особою при 
одержанні нею суми Страхового відшкодування готівкою. 
14.9. Довідку про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) 
платника податку на доходи фізичних осіб - подається Одержувачем 
Страхового відшкодування, який є фізичною особою. 
14.10. Документи, що підтверджують право на спадщину - у випадку, якщо у 
Договорі страхування Вигодонабувач не призначений, а Страхувальник помер. 
14.11. У випадку, якщо Страхувальник не мав фізичної можливості вчасно 
направити повідомлення про настання страхової події, наприклад, внаслідок 
заподіяння шкоди його здоров'ю під час настання страхової події, документ 
відповідного компетентного органу (медичного закладу), що підтверджує такий 
стан Страхувальника. 
14.12. Інші документи за письмовим запитом Страховика щодо факту настання, 
обставин, причини страхової події, обсягу понесених збитків, а також 
майнового інтересу особи, що є одержувачем Страхового відшкодування. 
14.13. За вимогою Страховика або згідно з вимогами, встановленими 
законодавством України про протидію легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом, зокрема, у разі якщо сума Страхового відшкодування 
дорівнює чи перевищує 80000,00 (вісімдесят тисяч) гривень або іншу суму, 
встановлену законодавством, для здійснення виплати Страхового 
відшкодування Страхувальник або інша особа, яка є одержувачем Страхового 
відшкодування, повинні надати Страховику такі документи: 
14.14. Якщо одержувач Страхового відшкодування є юридичною особою 
резидентом: 

1) нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта   
підприємницької діяльності; 

2) копію довідки про включення до єдиного Державного реєстру 
підприємств та організацій України; 

3) нотаріально завірену копію Статуту (зі всіма змінами та доповненнями до 
нього); 

4) нотаріально завірений Установчий Договір (зі всіма змінами та 
доповненнями до нього); 

5) копії наказів про призначення Керівника та головного бухгалтера; 
6) довідку із банку в якому відкрито рахунок, на який перераховується 

Страхове відшкодування за Договором страхування, яка містить 
реквізити: повна назва банку, місцезнаходження (адреса) банку, МФО 
банку, № розрахункового рахунку; або довідку, видану головним 
бухгалтером одержувача, за підписом головного бухгалтера, з мокрою 
печаткою компанії, яка містить реквізити: повна назва банку, 
місцезнаходження (адреса) банку, МФО банку, № розрахункового 
рахунку, на який перераховується страхове відшкодування; 

7) офіційний лист одержувача Страхового відшкодування, в якому вказана 
інформація щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси). 
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14.15. Якщо одержувач Страхового відшкодування є юридичною особою -
нерезидентом: 

1) нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
підприємницької діяльності (реєстраційне посвідчення уповноваженого 
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) 
або копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового 
реєстру; 

2) довідку із банку в якому відкрито рахунок, на який перераховується 
Страхове відшкодування за Договором страхування, яка містить 
реквізити: повна назва банку, місцезнаходження банку, МФО банку, № 
розрахункового рахунку; 

3) офіційний лист одержувача Страхового відшкодування, в якому вказана 
інформація щодо його фактичного місцезнаходження (фактичної адреси). 

14.16. Якщо одержувач Страхового відшкодування є фізичною особою 
резидентом: 

1)  копію паспорта одержувача Страхового відшкодування (всі сторінки); 
2)  копію довідки з ідентифікаційним номером згідно з Державним реєстром 

фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; 
3)  лист, в якому одержувач Страхового відшкодування вказує своє 

фактичне місце проживання; 
4)  довідку із банку в якому відкрито рахунок одержувача Страхового 

відшкодування, на який перераховується сума Страхового 
відшкодування, що містить реквізити: повна назва банку, 
місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку. 

14.17. Якщо одержувач Страхового відшкодування є фізичною особою - 
нерезидентом: 

1)  копію паспорта, всі сторінки, (або іншого документа, що засвідчує 
особу); 

2)  дані про місце проживання, або тимчасового перебування; 
3)  довідку із банку в якому відкрито рахунок одержувача Страхового 

відшкодування, на який перераховується сума Страхового 
відшкодування, що містить реквізити: повна назва банку, 
місцезнаходження банку, МФО банку, № розрахункового рахунку. 

14.18. 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 їх оригіналами. 
14.19. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати Страхового 
відшкодування, не надані в повному обсязі та/чи в належній формі, або 
оформлені з порушенням існуючих норм  (відсутні номер, дата, штамп, є 
виправлення тексту і т.п.), виплата Страхового відшкодування не проводиться 
до усунення (виправлення) цих недоліків. Про наявність таких 
невідповідностей, порушень Страховик повідомляє Страхувальникові в 
письмовій формі протягом десяти робочих днів з дня отримання таких 
документів. 
14.20. При укладенні Договору страхування за принципом пропорційної 
відповідальності Страховика розрахунок Страхового відшкодування 
здійснюється з урахуванням коефіцієнту  пропорційності, якій дорівнює 
відношенню страхової суми до дійсної вартості предмета договору страхування 
майна на дату укладення Договору страхування.  Коефіцієнт пропорційності 
застосовується за умови, якщо його величина менше одиниці. 
14.21. При укладенні Договору страхування за принципом першого Страхового 
випадку розрахунок Страхового відшкодування здійснюється на підставі 
розміру понесеного збитку за першим страховим випадком, згідно з умовами 
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Договору страхування, в межах страхової суми. При цьому Страховик здійснює 
виплату Страхового відшкодування тільки за першим страховим випадком. 
Тобто перший збиток відшкодовується повністю згідно з умовами Договору 
страхування і Договір страхування припиняє свою дію з дати виплати 
страхового відшкодування. 
14.22. Страхове відшкодування (СВ) при пошкодженні предметів договору 
страхування майна, за виключенням товарних і матеріальних запасів 
завершеного і незавершеного виробництва (сировини, матеріалів та 
напівфабрикатів, необхідних для діяльності, виробництва кінцевої продукції і т. 
ін., готової продукції, товарів на складі, у торговому залі тощо), крім випадків 
повної конструктивної загибелі/повної загибелі або викрадення предмета 
договору страхування майна, розраховується за формулою (3): 
 
СВ = 3 * k - Ф + В,  
де: 
З - розмір заподіяного збитку, визначений на підставі документів, які 
підтверджують вартість необхідних витрат на відновлювальний ремонт 
пошкодженого предмета договору страхування майна, та з урахуванням умови 
договору щодо зносу матеріалів та частин, які підлягають заміні при здійснені 
відновлювального ремонту пошкодженого предмета договору страхування 
майна (надалі по тексту Правил страхування - „умова про знос");  
k – коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності застосовується у 
випадку, якщо Договір страхування укладено за принципом пропорційної 
відповідальності Страховика і згідно з розрахунком його величина менше 
одиниці, k < 1,0; 
У випадку, якщо згідно з розрахунком величина коефіцієнту пропорційності 
більше або дорівнює одиниці, то при розрахунку Страхового відшкодування  
коефіцієнт пропорційності приймається рівним одиниці, k = 1,0; 
Ф - франшиза згідно з умовами Договору страхування; 
В - вартість витрат, зазначених в пунктах 3.4.1. - 3.4.5. цих Правил. 

14.23. Вартість необхідних витрат на відновлювальний ремонт пошкодженого 
предмета договору страхування майна складають тільки ті витрати, які 
викликані страховою подією. 
14.24.  У разі, якщо Договір страхування укладено з умовою виплати 
Страхового відшкодування при настанні страхових випадків стосовно 
матеріалів та частин, які підлягають заміні при здійснені відновлювального 
ремонту пошкодженого предмета договору страхування майна, з урахуванням 
зносу, умови розрахунку величини відсотку зносу визначаються у Договорі 
страхування.  
14.25. Договором страхування може бути передбачено, що Страхове 
відшкодування при пошкодженні або знищенні внутрішнього і зовнішнього 
оздоблення будинків та/або погіршень (стіни, стеля, підлога, двері, вікна), 
внаслідок настання страхової події обмежується страховою сумою, 
обумовленою в договорі, і визначається на підставі вартості відновлення 
(відновлювального ремонту), що включає штукатурку, цементну стяжку, 
побілку, фарбування, ремонт і/або відновлення перегородок, дверей і вікон до 
стану, у якому вони перебували на момент страхової події з урахуванням зносу 
(якщо інше не передбачено умовами Договору страхування), а також включає 
вартість ремонтно-оздоблювальних робіт з використанням шпалер, 
спеціального покриття, панелей, кахлю і каменю, паркету, підвісних стель 
тощо, але за виключенням вартості електромонтажних робіт і електричних 
приладів, що не підлягають демонтажу. 
14.26. При пошкодженні товарних та матеріальних запасів завершеного і 
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незавершеного виробництва (сировини, матеріалів та напівфабрикатів, 
необхідних для діяльності, виробництва кінцевої продукції і т. ін., готової 
продукції, товарів на складі, у торговому залі тощо) Страхове відшкодування 
визначається виходячи з дійсної вартості таких предметів договору страхування 
майна безпосередньо перед настанням страхової події та з розміру фактичного 
збитку, в межах страхової суми, з урахуванням умов Договору страхування 
щодо: 
- принципу пропорційної відповідальності Страховика, 
- розміру франшизи, встановленої Договором страхування. 
Під фактичним збитком варто розуміти втрачену вартість пошкоджених 
предметів договору страхування майна. Втрачена вартість предметів договору 
страхування майна визначається шляхом зменшення дійсної вартості предметів 
договору страхування майна безпосередньо перед настанням страхової події на 
дійсну вартість решти (залишків) пошкоджених предметів договору 
страхування майна, придатних для подальшого використання. Вартість 
предметів договору страхування майна безпосередньо перед настанням 
страхової події і вартість решти (залишків) пошкоджених предметів договору 
страхування майна, придатних для подальшого використання, визначаються на 
підставі акту (висновку) експертизи (товарознавчого дослідження), проведеного 
суб'єктом оціночної діяльності. 
14.27.  Страхове відшкодування у випадку повної конструктивної загибелі 
(знищення) предмета договору страхування майна, визначається за вибором 
Страховика за одним з нижченаведених варіантів: 
1)  виходячи з розміру фактичного збитку (абзац четвертий пункту 14.26. цих 
Правил), в межах страхової суми, з урахуванням умов Договору страхування 
щодо: 
- принципу пропорційної відповідальності Страховика, 
- розміру франшизи, встановленої Договором страхування; 
2)  виходячи з вартості витрат на відновлювальний ремонт знищеного предмета 
договору страхування майна, в межах страхової суми, згідно з пунктом 14.22 
цих Правил страхування. 
При розрахунку Страхового відшкодування враховується сума попередніх 
виплат Страхового відшкодування, які відбулися із застрахованим предметом 
договору страхування майна за період з першого дня дії Договору страхування 
до дня повної конструктивної загибелі цього предмета договору страхування 
майна. При цьому сума попередніх виплат Страхового відшкодування не 
враховується у випадку, коли між Страхувальником та Страховиком укладено 
додаткову угоду до Договору страхування про відновлення відповідальності 
Страховика на суму виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та 
Страхувальником сплачено додатковий страховий платіж згідно з зазначеною 
додатковою угодою. 
14.28. Страхове відшкодування у випадку повної загибелі (повного знищення) 
предмета договору страхування майна, визначається згідно з умовами пункту 
14.27) цих Правил. 
14.29. Страхове відшкодування у випадку викрадення предмета договору 
страхування майна, визначається Страховиком виходячи з розміру страхової 
суми з урахуванням умов Договору страхування щодо: 
- зносу застрахованого предмета договору страхування майна за проміжок часу 
з першого дня дії договору страхування до дня викрадення цього предмета 
договору страхування; 
- розміру франшизи, встановленої Договором страхування. 
   При розрахунку Страхового відшкодування враховується сума попередніх 
виплат Страхового відшкодування, які відбулися із застрахованим предметом 
договору страхування майна за період з першого дня дії Договору страхування 
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до дня викрадення цього предмета договору страхування майна. При цьому 
суму попередніх виплат Страхового відшкодування не враховується у випадку, 
коли між Страхувальником та Страховиком укладено додаткову угоду до 
Договору страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму 
виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальником 
сплачено додатковий страховий платіж згідно з зазначеною додатковою 
угодою.  
14.30. Якщо в період дії Договору страхування страхові випадки за 
застрахованими ризиками виникали неодноразово, то наступні виплати 
Страхового відшкодування будуть проводитися з розрахунку страхової суми, 
встановленої для застрахованого предмета договору страхування майна, за 
вирахуванням уже здійснених виплат Страхового відшкодування за цим 
предметом договору страхування майна, крім випадку, коли між 
Страхувальником та Страховиком було укладено додаткову угоду до Договору 
страхування про відновлення відповідальності Страховика на суму 
виплаченого(-их) страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальник 
сплатив додатковий страховий платіж згідно з зазначеною додатковою угодою. 
14.31. Загальна сума виплачених страхових відшкодувань за всіма збитками, що 
мали місце протягом дії Договору страхування, не може перевищувати 
встановленої договором для застрахованого предмета договору страхування 
майна страхової суми, за винятком випадку, коли між Страховиком і 
Страхувальником укладено додаткову угоду до Договору страхування про 
відновлення відповідальності Страховика на суму виплаченого(-их) 
страхового(-их) відшкодування(-нь) та Страхувальником сплачено додатковий 
страховий платіж згідно з зазначеною додатковою угодою. 
14.32. Після виплати Страхового відшкодування та проведення 
відновлювального ремонту пошкодженого предмета договору страхування 
майна Страхувальник повинен надати можливість представнику Страховика 
здійснити огляд відновленого предмета договору страхування майна, 
узгодивши з ним час та місце проведення огляду. В іншому випадку претензії 
Страхувальника при настанні в майбутньому пошкоджень цього предмета 
договору страхування майна Страховиком не приймаються і Страхове 
відшкодування за такі пошкодження не виплачується. 
14.33. У випадку якщо на момент укладення Договору страхування Страхова 
сума становила певну частку від дійсної/відновлювальної вартості 
застрахованого предмета договору страхування майна, Страхове відшкодування 
виплачується в такій же частці від збитків, визначених при настанні Страхового 
випадку, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, та з 
урахуванням інших умов Договору. 
14.34. Виплата Страхового відшкодування у випадку пошкодження, повної 
конструктивної загибелі або повної загибелі застрахованого предмета договору 
страхування майна_внаслідок_Страхового випадку проводиться шляхом 
виплати грошових коштів особі, яка є одержувачем Страхового відшкодування 
відповідно до умов Договору страхування. 
Строк виплати Страхового відшкодування - протягом 30 (тридцяти) робочих 

днів після одержання Страховиком всіх необхідних документів, зазначених у 

розділі 14 цих Правил та Договорі страхування. 
14.35. Виплата Страхового відшкодування у випадку викрадення 
застрахованого предмета договору страхування майна проводиться відповідно 
до Договору страхування. 
14.36. Якщо викрадений предмет договору страхування майна буде знайдено 
після виплати страхового відшкодування або його першої частини, то, протягом 
10 (десяти) робочих днів з дати одержання Страхувальником відповідної 
інформації, Страхувальник повинен повернути Страховикові отримане страхове 
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відшкодування. 
14.37. Якщо це передбачено Договором страхування, обов'язковою умовою для 
виплати другої частини Страхового відшкодування за ризиком „Крадіжка зі 
зламом, грабіж" є укладення договору про передачу Страховикові права 
власності на викрадений предмет договору страхування майна - розшук 
викраденого предмета договору страхування майна. 
14.38. При страхуванні грошових коштів на дебетових, кредитних або 
зарплатних картках, розмір виплати може обмежуватись наступним: 
14.38.1. максимальна сума, встановлена банком, яка може бути знята з картки 
через банкомат протягом доби;  
14.38.2. сума, в межах страхової суми, підтверджена документально 
передбаченими умовами Договору страхування; 
14.38.3. кількістю страхових випадків протягом страхового року на одну 
застраховану особу в межах максимального розміру виплати.  
14.39. Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж 
сплачується декількома частинами (внесками), Страховик має право утримати 
при здійсненні виплати Страхового відшкодування суму несплачених частин 
страхового платежу (страхових внесків) стосовно застрахованого предмета 
договору страхування майна. 
14.40. Якщо в момент настання Страхового випадку по відношенню до 
предмета договору страхування діяли також інші договори страхування за 
аналогічними ризиками, то Страхове відшкодування розподіляється 
пропорційно співвідношенню страхових сум. Страховик виплачує 
відшкодування лише в частині, що припадає на його частку. Загальне страхове 
відшкодування, отримане Страхувальником від усіх Страховиків, не може 
перевищувати розміру понесеного збитку. 
14.41. Лімітом відповідальності (лімітом зобов'язань) Страховика за Договором 
страхування є визначена в ньому Страхова сума. Страховик несе 
відповідальність за Договором страхування в розмірі прямого дійсного збитку, 
але не вище обумовленої в ньому страхової суми, крім випадків, коли умовами 
Договору передбачено також відшкодування витрат та непрямих збитків, 
викликаних страховим випадком, та визначених у пунктах 3.4.1.-3.4.5., 4.3. цих 
Правил. 
14.42. У разі невиконання Страхувальником умов Договору страхування 
стосовно надання Страховику протягом 90 (дев'яноста) днів з дня настання 
страхової події всіх документів, необхідних для проведення виплати 
Страхового відшкодування, Страховик припиняє розгляд справи про виплату 
Страхового відшкодування (врегулювання збитку) після закінчення зазначеного 
строку. 
Страховик повідомляє Страхувальника в письмовій формі про причини 
припинення розгляду справи про виплату Страхового відшкодування, а також 
про необхідність надання документів, що підтверджують факт, обставини, 
причини настання Страхового випадку, розмір заподіяного внаслідок 
Страхового випадку збитку та інші документи, передбачені Договором 
страхування та необхідні для виплати Страхового відшкодування. 

15. ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  

15.1. Страховик має право затримати проведення виплати Страхового 
відшкодування у випадках, якщо це передбачено договором страхування: 
15.1.1. Він має обґрунтовані сумніви щодо майнового інтересу 
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Страхувальника 
(Вигодонабувача) для одержання Страхового відшкодування, зокрема: 
- відсутні документи, що підтверджують майновий інтерес щодо пошкодженого 
предмета договору страхування майна особи, яка є одержувачем Страхового 
відшкодування; 
- у випадку смерті одержувача Страхового відшкодування внаслідок настання 
страхової події або з інших причин, не визначено його спадкоємця (-ців). 
15.1.2. При наявності ознак шахрайських дій відносно предмета договору 
страхування майна, зазначеного в Договорі страхування, органами   внутрішніх   
справ була порушена кримінальна справа проти Страхувальника, 
Вигодонабувача, їх працівників, представників або осіб, які діяли за їх 
дорученням і ведеться розслідування обставин, які привели до виникнення 
збитку. Питання про здійснення або відмову у здійсненні виплати Страхового 
відшкодування; вирішується Страховиком протягом 20 (двадцяти) робочих днів 
після закінчення вказаного розслідування, його призупинення, припинення, 
закриття провадження у кримінальній справі, винесення обвинувального 
вироку та таке інше. 
15.1.3. Надані для виплати Страхового відшкодування документи суперечать 
один одному або не дають можливості з'ясувати обставини, характер, причини 
настання страхової події, розмір понесеного збитку - на строк, що не перевищує 
шість місяців з дати отримання всіх документів, необхідних для виплати 
Страхового відшкодування. 
15.1.4. Він має обґрунтовані сумніви з приводу достовірності наданих для 
виплати Страхового відшкодування документів або відповідності обставин 
події ознакам Страхового випадку, або наявності інших фактів, які можуть 
стати підставою для відмови у виплаті Страхового відшкодування - на строк, 
необхідний для встановлення істини щодо дійсних обставин події, але не 
більше, ніж на шість місяців з дати отримання всіх документів, необхідних для 
виплати Страхового відшкодування. 
15.1.5. Страхувальником  не  виконано  умову договору  страхування 
стосовно  надання Страховику протягом 90 (дев'яноста) днів з дня настання 
страхової події всіх документів, необхідних для проведення виплати 
Страхового відшкодування на строк, необхідний для отримання таких 
документів, передбачених цими Правилами та Договором страхування. 
15.2. Підставами для відмови Страховика в проведенні виплати 
Страхового відшкодування є: 
15.2.1. Навмисні дії Страхувальника, Вигодонабувача, працівників 
Страхувальника або Вигодонабувача, їх представників або осіб, які діяли за їх 
дорученням, спрямовані на настання Страхового випадку. Зазначена норма не 
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи 
службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація 
дій Страхувальника, Вигодонабувача та інших зазначених у цьому пункті осіб 
встановлюється відповідно до Закону. 
15.2.2. Встановлення в судовому порядку вини Страхувальника, 
Вигодонабувача у скоєнні умисного злочину, що призвів до Страхового 
випадку. Якщо названі особи є юридичними особами, зазначена підстава 
відноситься до їхніх працівників або осіб, які діяли за їх дорученням. 
15.2.3. Надання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про 
предмет договору страхування або про факт настання Страхового випадку. 
15.2.4. Одержання Страхувальником, Вигодонабувачем повного 
відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні, або іншої особи. Якщо 
збиток відшкодовано частково, здійснення виплати Страхового відшкодування 
проводиться з вирахуванням суми, отриманої від зазначених осіб, як 
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компенсація заподіяного збитку. 
15.2.5. Неповідомлення Страхувальником про настання Страхового випадку, 
без поважних на це причин, в строки, визначені у цих Правилах та Договорі 
страхування, Страховику і в компетентні державні органи (органи МЧС, МВС 
та т. ін.), та/або якщо цей факт не підтверджується зазначеними компетентними 
державними органами, або створення Страховикові перешкод у визначенні 
обставин, характеру та розміру понесених збитків. 
15.2.6. Наявність обставин, передбачених розділом 5 цих Правил та Договором 
страхування. 
15.2.7. Невиконання Страхувальником своїх обов'язків, визначених у пунктах 
10.2.1., 10.2.4., 10.2.5., 10.2.6., 10.2.9., 12.1.2., 12.1.5., 12.1.6., 12.3. цих Правил та 
Договорі страхування. 
15.2.8. Відсутність або несправність охоронної системи, захисних пристроїв, 
пристроїв проти викрадення у застрахованому предметі договору страхування 
майна під час настання страхової події за ризиком „Крадіжка зі зламом, 
грабіж", якщо наявність таких пристроїв, охоронної системи передбачено 
умовами Договору страхування та/або зазначено у заяві на страхування або 
додатках до договору. 
15.2.9.  Порушення Страхувальником встановлених Законом та/або 
нормативними актами правил пожежної безпеки, охорони, експлуатації і 
обслуговування приміщень, охорони цінностей, безпеки проведення робіт або 
інших аналогічних норм, що призвело до настання страхової події, якщо 
умовами Договору страхування передбачено таку підставу для відмови у 
виплаті Страхового відшкодування. 
15.2.10. Невиконання Страхувальником протягом узгодженого з Страховиком 
строку письмових рекомендацій Страховика щодо усунення обставин, які 
підвищують ступінь ризику, про необхідність усунення яких Страховик 
сповіщав Страхувальнику, якщо умовами Договору страхування передбачено 
таку підставу для відмови у виплаті Страхового відшкодування. 
15.2.11. Виникнення збитків до початку дії Договору страхування, але 
виявлення таких збитків після його початку. 
15.2.12. Інші випадки, передбачені Законом. 
15.3. Несвоєчасне звернення Страхувальника до Страховика з інформацією про 
зміну страхового ризику звільняє Страховика від обов'язку виплати Страхового 
відшкодування за страховими подіями, які сталися в період з дати зміни 
(включно) до дати фактичного отримання Страховиком зазначеного письмового 
звернення (включно).  
15.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави 
для відмови у здійснені виплати Страхового відшкодування, якщо це не 
суперечить Закону.  
15.5. Страховик має право зменшити страхове відшкодування, при 
наявності таких дій Страхувальника, Вигодо набувача, якщо це 
передбачено договором страхування: 
15.5.1. Не вжиті необхідні і доцільні заходи для запобігання та зменшення 
збитків, заподіяних внаслідок настання Страхового випадку, порятунку або 
збереження застрахованого майна після настання Страхового випадку, 
усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку. 
15.5.2. Не повідомлено Страховика, без поважних на це причин, про подвійне 
страхування предмета договору страхування застрахованого майна. 
15.5.3. До кошторису ремонтних робіт (рахунку-фактури, наряду-замовлення, 
акту прийому-передачі виконаних робіт і т.п.) включено: 

а)  вартість деталей, матеріалів і робіт, які не були пошкоджені при настанні 
Страхового випадку та які не викликані страховим випадком - у частині 
вартості цих деталей, матеріалів і робіт; 
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б) витрати на оплату вартості конструктивних змін, підвищення якості, 
удосконалення попереднього стану, покращення властивостей 
застрахованого предмета договору страхування майна; 

в) витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового 
ремонту (відновлення) застрахованого предмета договору страхування 
майна; 

г) витрати на оплату вартості профілактичного ремонту, технічного 
обслуговування, застрахованого предмета договору страхування майна, а 
також інші витрати, виконані незалежно від факту настання і   Страхового 
випадку; 

д) вартість робіт, пов'язаних з реконструкцією або переобладнанням 
застрахованого предмета договору страхування майна, ремонтом або 
заміною його окремих частин, деталей, вузлів через зношеність, 
технічний брак тощо; 

е) вартість заміни (замість ремонту) тих або інших вузлів і агрегатів у зборі 
через відсутність у ремонтних підприємств необхідних запасних частин, 
деталей для ремонту цих вузлів і агрегатів, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування;  

ж) додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт, якщо інше не 
передбачено умовами Договору страхування; 

з) додаткові витрати на оплату вартості термінової доставки, в тому числі 
авіаперевезень, матеріалів, деталей та запасних частин, вузлів, якщо інше 
не передбачено умовами Договору страхування; 

и) вартість витрат під час проведення ремонтних робіт на додаткову 
заробітну плату і матеріальне заохочення працівників, інших спеціалістів; 

к) інші витрати, здійснені понад необхідні. 
15.6. Загальний розмір суми виплачених страхових відшкодувань при настанні 
страхових випадків за конкретним застрахованим предметом договору 
страхування  майна/ризиком  протягом  строку дії Договору  страхування  не  
може перевищити страхову суму (ліміт відповідальності/зобов'язань 
Страховика) за цим предметом договору страхування майна/ризиком, або 
річний сукупний ліміт, якщо це передбачено Договором страхування, за 
винятком випадків, коли між Страховиком і Страхувальником укладено 
додаткову угоду до Договору страхування про відновлення відповідальності 
Страховика на суму виплачених страхових відшкодувань та Страхувальником 
сплачено додатковий страховий платіж щодо конкретного застрахованого 
предмета договору страхування майна/ризику. 
15.7. Договір страхування за кожним із застрахованих предметів договору 
страхування/ризиків, за якими були здійснені виплати Страхового 
відшкодування, зберігає чинність до закінчення строку своєї дії в розмірі 
різниці між відповідною страховою сумою (лімітом 
відповідальності/зобов'язань Страховика), обумовленою договором, і сумою 
здійснених виплат страхового відшкодування, якщо інше не визначено 
додатковою письмовою угодою сторін договору.  
15.8. Права та обов’язки страховика та/або страхувальника, підстави для 

відмови у здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але не 

передбачені законом України «Про страхування», з метою їх 

правозастосування, повинні бути передбачені договором страхування, якщо 

вони не суперечать Закону. 
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16. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ 

В ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
 
16.1. Страховик приймає рішення про здійснення виплати Страхового 
відшкодування шляхом складання страхового акту протягом 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня отримання всіх документів, необхідних для виплати 
Страхового відшкодування, та передбачених договором страхування. 
Страховик здійснює виплату Страхового відшкодування протягом 30 
(тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх документів, необхідних для 
виплати Страхового відшкодування, та передбачених Договором страхування. 
16.2. Страховик приймає рішення про відмову у здійсненні виплати страхового 
відшкодування протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх 
документів, необхідних для виплати Страхового відшкодування, та 
передбачених Договором страхування. Повідомлення про відмову у здійсненні 
виплати Страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови 
Страховик направляє Страхувальнику (Вигодонабувачу) рекомендованим 
листом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх документів, 
необхідних для виплати Страхового відшкодування, та передбачених 
Договором страхування. 

17. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
17.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у 
випадку: 
17.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування. 
17.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному 
обсязі. 
17.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором 
строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, 
якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою 
вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення 
такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору, 
зокрема: 
Договором страхування може бути передбачено, що у випадку несплати 
Страхувальником страхового платежу або його частини (-н) на банківський 
рахунок або готівковими коштами в касу Страховика в строки та обсязі, 
визначені в Договорі страхування, дія договору припиняється в частині 
виконання Страховиком своїх зобов'язань з виплати страхового відшкодування 
без повідомлення Страхувальника з 00-00 годин дати, наступної за датою,  
встановленою в договорі для оплати таких платежів. 
Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний застрахованому майну в період з 
дати закінчення строку оплати страхового платежу (частини страхового 
платежу) до дати оплати несплаченого в строк страхового платежу (частини 
страхового платежу). Договір страхування відновлює свою дію з 00 годин дати, 
наступної за датою фактичного  надходження страхового платежу або його  
частини  (-н) на банківський рахунок або готівковими коштами в касу 
Страховика, якщо таке надходження відбулося протягом 15 (п'ятнадцяти) 
календарних днів, рахуючи з дати,  встановленої договором для оплати 
страхового платежу. При цьому строк дії Договору страхування не 
подовжується, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
При ненадходженні страхового платежу або його частини (-н) на банківський 
рахунок або готівковими коштами в касу Страховика протягом 15 (п'ятнадцяти) 
календарних днів, рахуючи з дати, встановленої Договором страхування для 
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оплати страхового платежу, Договір страхування припиняє свою дію з причини 
невиконання Страхувальником умов Договору страхування, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
17.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті 
Страхувальника –фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком 
випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України „Про страхування". 
17.1.5. Ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством 
України. 
17.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 
недійсним. 
17.1.7. Зміни власника застрахованого предмета договору страхування майна 
або втрати Страхувальником майнового інтересу до предмета договору 
страхування - з документально підтвердженої дати цих змін. 
17.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством України. 
17.2. Страховик має право достроково припинити дію Договору страхування на 
підставі невиконання Страхувальником умов Договору страхування, якщо йому 
стало відомо про порушення Страхувальником (Вигодонабувачем) 
встановлених Законом та/або нормативними актами правил пожежної безпеки, 
охорони приміщень, цінностей, безпеки проведення робіт або інших 
аналогічних норм, або про те, що такі порушення здійснюються з відома 
Страхувальника (Вигодонабувача), якщо це передбачено умовами Договору. 
17.3. У випадку 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 сум страхових відшкодувань, 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. 
17.4. У випадку дострокового припинення дії Договору страхування на вимогу 
Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові 
платежі. 
   Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником 
умов Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові 
платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з 
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат сум страхових відшкодувань, 
що були здійснені за цим Договором страхування. 
17.5. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі 
дострокового припинення дії Договору страхування здійснюється після 
врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків: здійснення виплат 
Страхового відшкодування або прийняття Страховиком обґрунтованих рішень 
про відмову у виплаті Страхового відшкодування. 
17.6.  Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка 
сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) 
календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не 
передбачено умовами Договору. 
17.7.  У разі настання Страхового випадку за ризиком „Крадіжка зі зламом, 
грабіж" дія Договору страхування стосовно конкретного застрахованого 
предмета договору страхування майна закінчується після виплати суми 
Страхового відшкодування за ризиком „Крадіжка зі зламом, грабіж". При цьому 
повернення частини страхового платежу відповідно до інших ризиків, не 
здійснюється. 
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17.8.  Суттєві зміни інформації, наданої в заяві про страхування, які відбулися 
після укладення Договору страхування, надають право Страховикові пред'явити 
вимогу про внесення змін у Договір страхування та сплату Страхувальником 
додаткового страхового платежу. Якщо Страхувальник відмовиться від сплати 
додаткового страхового платежу, дія Договору страхування припиняється з 
моменту одержання Страховиком відомостей про зазначені суттєві зміни. 
17.8.1. До суттєвих змін інформації відносяться: 
- зміна умов зберігання застрахованого предмета договору страхування 
майна, його стану та/чи типу охоронної системи, захисних пристроїв, пристроїв 
проти викрадення; 
- передача застрахованого предмета договору страхування майна, 
зазначеного у Договорі страхування, на законних  підставах іншій особі - із 
зміною або без зміни права власності на цей предмет договору страхування 
майна. 
17.9. Зміни та доповнення до умов Договору страхування вносяться за 
взаємною згодою сторін договору на підставі письмової заяви однієї з сторін 
шляхом укладення в письмовій формі додаткової угоди до Договору 
страхування протягом п'яти робочих днів з моменту отримання заяви іншою 
стороною. 
17.10. Якщо будь-яка зі сторін Договору не згодна на внесення змін в Договір 
страхування, в той же строк вирішується питання про дію Договору 
страхування на діючих умовах або про припинення його чинності. 
17.11. З моменту отримання заяви однією із сторін договору до моменту 
прийняття рішення про внесення змін або про припинення дії, Договір 
страхування продовжує діяти на колишніх умовах. 

18. ПЕРЕХІД ДО СТРАХОВИКА ПРАВА ВИМОГИ СТРАХУВАЛЬНИКА 

ДО ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ 
 
18.1. До Страховика, який виплатив Страхове відшкодування за Договором 
страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке 
Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до 
особи, відповідальної за заподіяний збиток. 
18.2. Для реалізації Страховиком права вимоги до винної особи, Страхувальник 
зобов'язаний передати Страховикові всі документи та докази, які він має, і 
виконати дії, необхідні для здійснення Страховиком права вимоги. 
   При цьому, якщо Страхове відшкодування вже було виплачено і здійснення 
права вимоги до винної особи стало неможливим з вини Страхувальника, 
Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення виплаченої суми 
Страхового відшкодування.  

19. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
19.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 
виплати Страхового відшкодування шляхом сплати одержувачеві Страхового 
відшкодування неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами 
Договору страхування. 
19.2. Умовами Договору страхування можуть бути встановлені також інші 
штрафні санкції за невиконання або неналежне виконання сторонами договору 
умов Договору страхування. 
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20. ПЕРЕХІД ЗАСТРАХОВАНОГО ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ІНШОЇ ОСОБИ В ПОРЯДКУ 

УСПАДКУВАННЯ 
 
20.1. При переході застрахованого предмета договору страхування майна у 
власність іншої особи в порядку успадкування Договір страхування зберігає 
силу до кінця строку дії. Страховик або спадкоємці мають право ініціювати 
переукладення Договору страхування.  
20.2. У випадку, якщо при зміні права власності на застрахований предмет 
договору страхування майна за оцінкою Страховика збільшується ступінь 
ризику настання страхової події, здійснюється доплата страхового платежу, 
сума якої визначається Страховиком. 

21. ЗВІЛЬНЕННЯ СТОРІН ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІД 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
21.1. Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за Договором страхування, якщо вони стали наслідком 
обставин непереборної сили. 
21.2. Під "непереборною силою" розуміються зовнішні та надзвичайні події, які 
описуються сукупністю таких умов: 
- зазначені події настали після набрання чинності Договором страхування; 
- ці події не визначені в розділі 5 цих Правил страхування; якщо ці події 
виникли незалежно від волі сторін договору, і при цьому їхньому настанню і 
подальшій дії сторони договору не могли протистояти за допомогою всіх 
розумних зусиль і коштів, які могли бути застосовані відносно до конкретних 
проявів непереборної сили; 
- часткове або повне невиконання будь-якою зі сторін договору зобов'язань за 
Договором страхування є прямим наслідком дії обставин непереборної сили. 
21.3. При настанні обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань 
сторін за Договором страхування збільшується відповідно до строку, протягом 
якого будуть діяти обставини непереборної сили. Якщо цей період буде тривати 
понад строк, визначений Договором страхування, то будь-яка зі сторін буде 
вправі відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором 
страхування. При цьому жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування 
можливих збитків. 
 Сторона Договору страхування, для якої стало неможливим виконання 
обов'язків за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна 
найбільш швидким з можливих способів сповістити іншу сторону договору про 
ситуацію яка склалася, а також протягом строку, визначеному умовами 
Договору страхування, вислати поштою зареєстроване повідомлення щодо дії 
цих обставин. Повідомлення про дію обставин непереборної сили має бути 
видано відповідним компетентним органом (зокрема, Торгово-промисловою 
палатою). 
 Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин 
непереборної сили не дає надалі права стороні договору, на яку подіяли ці 
обставини, посилатися на них як на підставу для звільнення від 
відповідальності щодо виконання умов Договору страхування. 
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22. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 
 Спори, які виникають у зв'язку з виконанням умов укладеного Договору 
страхування, вирішуються сторонами договору відповідно до Закону. 

23. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

   Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави для відмови у 
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом 
України „Про страхування”, з метою їх правозастосування, повинні бути передбачені 
Договором страхування, якщо вони не суперечать Закону. 

ДОДАТКОВІ УМОВИ № 1 
Додаткові умови страхування майна за заявленою 

вартістю 
(Додаткові умови до пункту 6.2.1. цих Правил)  

1. За Договором страхування, який укладено відповідно до цих Правил 
страхування і цих Додаткових умов, Страховик здійснює страхування від 
пошкодження, втрати або знищення майна, що не має прямого цінового аналогу 
за заявленою вартістю, тобто за вартістю, обумовленою самим Страхувальником, 
заявлену ним при укладенні Договору страхування і підтверджену у разі необхідності 
за вимогою Страховика відповідними документами. 
2. Страховик обчислює страхове відшкодування з урахуванням умов договору 
страхування на підставі розміру понесеного збитку, який дорівнює вартості 
відновлювального ремонту пошкодженого або знищеного майна. Сума страхового 
відшкодування по усьому майну і по кожній його одиниці (одиниці аналітичного 
обліку) не може перевищувати заявленої суми, вказаної в Договорі страхування щодо 
переліку майна, який до нього додається. 
3. Договором страхування може бути передбачено, що при виплаті 
страхового 
відшкодування розмір зносу (амортизація) майна не враховується. 

ДОДАТКОВІ УМОВИ № 2 
Додаткові умови страхування майна за відновлювальною вартістю 

(Додаткові умови до пункту 6.2.2. цих Правил) 
1. Згідно з Договором страхування, який укладено відповідно до цих Правил 
страхування і цих Додаткових умов, Страховик здійснює страхування від 
пошкодження, втрати або знищення майна за відновлювальною вартістю, тобто в 
сумах, необхідних для відновлення (шляхом ремонту, виготовлення або придбання) 
предмета аналогічних властивостей і призначення замість старого. При цьому 
страхові суми, вказані в Договорі страхування, вважаються максимальними 
вартостями відновлення на момент укладення Договору страхування. 
2. Відновлювана вартість є ціною придбання аналога застрахованого майна на 
будь-який день періоду страхування, коли може статися страховий випадок. 
Відновлювальна вартість може бути встановлена вищою або нижчою ціну 
придбання внаслідок коливання цін на ринку (ціни на будівельні матеріали, роботи 
та інше). У випадку, якщо майна аналогічних властивостей і якостей уже не існує, 
відновлювальна вартість буде дорівнювати вартості, яку необхідно витратити для 
придбання предметів, що мають найбільш схожі властивості і якості. Якщо 
попередні стандарти по визначенню вартості майна і технічні норми остаточно 
застаріли, необхідно виходити з нових норм, навіть тоді, коли Страхувальник буде у 
виграші від цього. 
3. При виплаті страхового відшкодування розмір зносу (амортизації) майна не 
враховується. 
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ДОДАТКОВІ УМОВИ №3 

Додаткові умови страхування майна «за принципом першого 

Страхового випадку» 
(Додаткові умови до пункту 9.9.2 цих Правил) 

 
1. За Договором страхування, який укладено відповідно до цих Правил і цих 
Додаткових умов, Страховик здійснює страхування від пошкодження, втрати 
або знищення майна «за принципом першого Страхового випадку». 
   При цьому умовами страхування передбачається відшкодування збитків 
без урахування того, чи відповідає Страхова сума дійсній вартості майна, але 
Страхова сума не повинна її перевищувати. При відшкодуванні збитків 
принцип пропорційності не діє, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
   Страховик здійснює виплату Страхового відшкодування згідно з умовами 
Договору страхування в межах страхової суми в розмірі суми збитку, що 
завданий тільки першим страховим випадком. Збитки внаслідок всіх 
наступних страхових випадків не відшкодовуються, і дія Договору 
страхування, який укладено із застосуванням цієї системи, розповсюджується 
тільки на один (перший) Страховий випадок. 
2. При настанні Страхового випадку Страхувальник зобов'язаний підтвердити, 
що втрачене або пошкоджене майно знаходилося в зазначеному в Договорі 
страхування місці страхування і було зафіксовано в документах реманентного 
або складського обліку. 
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Додаток №1 

 

до Правил добровільного страхування 

майна (іншого ніж передбачено пунктами 5-

9 статті 6 Закону України „Про 

страхування”) 

Затверджено 

від „26” серпня 2008 року 

 

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 
      Базові річні страхові тарифи за цими Правилами встановлюються залежно 

від ризиків, прийнятих на страхування та предметів договору страхування 
майна і визначаються у відсотках від розміру страхової суми. Сторони можуть 
погодити страхування при різних розмірах  франшизи. 

Кінцевий розмір страхового тарифу за Договором страхування 
розраховується шляхом множення базового страхового тарифу на коригуючи 
коефіцієнти. Коригуючи коефіцієнти встановлюються Страховиком в 
залежності від різноманітних факторів ризику, таких як кількість обраних груп 
ризику, галузь та характер діяльності Страхувальника-юридичної особи, вид 
майна, що приймається на страхування, місцезнаходження предмета договору 
страхування майна, наявність протипожежної та охоронної систем, розмір 
страхової суми, вид та розмір франшизи, а також інших суттєвих факторів на 
розгляд страхової компанії.  

Допускається використання коригуючих коефіцієнтів, добуток яких 
знаходиться в діапазоні 0,1 - 10,0. 

При страхуванні майна на строк менше одного року, розмір базового 
страхового тарифу визначається шляхом множення розміру річного тарифу на 
коефіцієнт, що відповідає строку страхування.  

 
Строк 
страхування  
в місяцях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К 8.5 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 
Усі страхові ризики (групи страхових ризиків) та групи майна 

визначаються Договором страхування. 
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Таблиця 1. Розмір річного страхового тарифу (в %) в залежності від виду ризику при страхуванні майна юридичних осіб. 

Страхові 

ризики (групи 

ризиків)/ Групи 

майна / % 

4.1.1. Аварії водопровідних, 

каналізаційних, 

опалювальних систем; 

пошкодження водою із 

водопровідних, 

каналізаційних, 

опалювальних систем і 

систем пожежогасіння; 

проникнення води із сусідніх 

(чужих) приміщень, а також 

аварії, та внутрішніх 

пошкоджень електричних 

установок, приладів і машин 

від дії електричного струму, 

зіткнення з транспортними 

засобами (автомобілем, 

потягом і т. ін.), витоки води 

закритих водоймищ, 

водосховищ. 

4.1.2. Навмисні 

Протиправні 

дії третіх осіб, 

спрямованих 

на знищення 

або 

пошкодження 

застрахованого 

майна, в тому 

числі 

підпалення 

(виключаючи 

дії, зазначені у 

підпунктах 

4.1.4. та 4.1.5. 

цих Правил) 

4.1.3. 

крадіжки, 

грабежу, 

розбою, 

шахрайство 

4.1.4. 

биття 

віконних 

шибок, 

дзеркал та 

вітрин 

4.1.5.подій при 

завантаженні, 

розвантаженні 

або переміщенні 

застрахованого 

майна 

4.1.6. Падіння 

пілотованих 

літальних 

об’єктів, їх 

частин або 

вантажу на 

застраховане 

майно 

4.2.1. 

Пошкодження, 

повне 

конструктивне 

знищення, повне 

знищення майна 

та/або викрадення 

майна, що заподіяні 

протиправними 

діями третіх осіб 

(ПДТО), зокрема 

ризики, які 

відносяться до 

страхування 

власників 

платіжних засобів 

(дебетних, 

кредитних та 

зарплатних карток) 

4.2.1.2. викрадення разом 

із застрахованою карткою 

(кредитною, дебетовою, 

зарплатною) або без неї 

внаслідок протиправних 

дій третіх осіб (крадіжки зі 

зламом, грабежу, розбою): 

документів 

(громадянського паспорту, 

міжнародного паспорту, 

водійського посвідчення, 

технічного паспорту 

автомобіля та ін..), замків, 

ключів від квартири, 

ключів від автомобіля, 

особистих речей 

страхувальника 

(гаманець, жіноча 

сумочка, барсетка та ін.) 

4.2.1.3. втрата 

разом із 

застрахованою 

карткою або 

без неї речей, 

перерахованих 

у пункті 

4.2.1.2. цих 

Правил 

Будівлі та споруди  0,2 0,11 0,055 0 0,05 0,01 0,55 -   

Інженерні системи  0,02 0,12 0,077 0 0,03 0,01 0,007 -   

Внутрішнє оздоблення 0,17 0,15 0,01 0 0,05 0,01 0,01 -   
Виробниче обладнання 

та інструменти 0,15 0,23 0,13 0 0,05 0,01 0,42 -   
Торгівельне 

обладнання 0,15 0,2 0,13 0 0,05 0,01 0,13 -   
Комп’ютери та 

оргтехніка, побутова 

техніка і т.п. 0,25 0,25 0,16 0 0,05 0,01 0,42 -   
Меблі та офісне 

обладнання 0,2 0,23 0,16 0 0,05 0,01 0,16 -   
Товарні та матеріальні 

запаси, запаси готової 

продукції, інші 

оборотні засоби 0,2 0,2 0,16 0 0,05 0,01 0,16 -   
Моделі, макети, зразки 

будь-якої продукції  0,15 0,23 0,4 0 0,05 0,01 0,4 -   
Готівка у будь-якій 

валюті, ощадні 

книжки, пластикові 

картки і т.п. 0,06 0,35 0,6 0 0,1 0,01 1,5 1,5 1,5 

Особисті речі, 

документи та 0,16 0,3 0,1 0 0,1 0,01 1,5 1,5 1,5 
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предмети споживання 

(крім цінних)  

Цінне майно 0,15 0,4 0,8 0 0,05 0,01 0,8 0,42 1 
Скло, вивіски, світлові 

реклами, дзеркала і 

т.п. 0 0,05   1,5 0 0   -   
Устаткування, 

розташоване на 

зовнішніх стінах і даху 

будівель і споруд 0,005 0,05 0,13 0 0,15 0,01 0,13 -   
Предмет договору 

страхуванняи 

незавершеного 

будівництва і 

капітального 

будівництва 0,2 0,15 0,1 0 0,15 0,01 0,1 -   

Інше майно 0,25 0,11 0,11 0 0,05 0,01 0,11 -   

 
 
    Норматив витрат на ведення справи становить 40 (сорок) % від величини страхового тарифу. 
 
 
 
 
 
          Актуарій                                                                                        Поплавський О.О. 

 

 

 

 

 



 48 

 















1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Генеральний директор 

Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Кардіф» 

 

________________ Романенко О.О. 

_____________________ 2014 року 

 

Зміни № 2 

до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 

статті 6 Закону України «Про страхування») від 02.09.2008 р. (реєстраційний номер 

1181524 від 02.10.2008 р.) (надалі – Правила) 

 

Внести наступні зміни до Правил: 

1. Доповнити пункт 3.2 розділу 3 Правил підпунктом 3.2.17 в наступній редакції: 

«3.2.17. майно, вказане в Додатку № 2 до Правил». 
 

2. Доповнити пункт 3.4 розділу 3 Правил підпунктом 3.4.6 в наступній редакції: 

«3.4.6. витрати, які передбачені умовами Договору страхування та пов’язані з врегулюванням 

страхового випадку або з наданням третіми особами відповідних послуг Страхувальнику для 

запобігання настання страхового випадку або при настанні страхового випадку (наприклад: 

прийом, відправка повідомлень, виклик аварійних служб тощо; рятування майна; надання 

інформаційних послуг; послуг з ремонту; інші, передбачені умовами Договору 

страхування)». 
 

3. Доповнити пункт 4.2 розділу 4 Правил підпунктами 4.2.3-4.2.4 в наступній редакції: 

«4.2.3. механічне пошкодження (знищення) застрахованої техніки під час гарантійного 

строку, якщо інше не передбачено Договором страхування, внаслідок наступних подій: 

раптової і непередбачуваної події (падіння, удар), яка не залежала від волевиявлення 

Страхувальника та не є виключенням зі страхових випадків згідно умов Договору 

страхування; та/або затоплення водою, що не є наслідком природних причин (дощ, сніг, пар, 

конденсат й т.п.); та/або протиправних дій третіх осіб; та/або інших випадкових подій, прямо 

передбачених в Договорі страхування. Договором страхування може бути передбачено 

механічне пошкодження (знищення) застрахованої техніки під час гарантійного строку як 

внаслідок лише однієї із вищевказаних подій, так і кількох або всіх вищевказаних подій 

одразу;   

4.2.3.1. механічне пошкодження застрахованої техніки – часткова втрата застрахованою 

технікою своїх експлуатаційних якостей, що обумовлена зовнішнім пошкодженням, яке 

може бути виявлено при візуальному огляді (в тому числі при розкритті приладу 

спеціалістом сервіс центру), внаслідок подій, передбачених підпунктом 4.2.3 Правил. При 

цьому механічні пошкодження застрахованої техніки, що не впливають на роботу 

застрахованої техніки, не покриваються Договором страхування; 

4.2.3.2. механічне знищення застрахованої техніки – повна втрата застрахованою технікою 

своїх експлуатаційних якостей, що обумовлена зовнішнім пошкодженням або 

неремонтопридатністю (підтвердженою сервіс центром) застрахованої техніки внаслідок 

подій, передбачених підпунктом 4.2.3 Правил; 

4.2.4. немеханічне пошкодження (знищення) застрахованої техніки після гарантійного 

строку, якщо інше не передбачено Договором страхування, внаслідок наступних подій: 

раптової і непередбачуваної події (несправності внаслідок внутрішньої поломки (перебоїв в 

роботі застрахованої техніки)), яка не залежала від волевиявлення Страхувальника та не є 

виключенням зі страхових випадків згідно умов Договору страхування; та/або 

неконтрольованого короткочасного збільшення напруги в електромережі; та/або інших 

випадкових подій, прямо передбачених в Договорі страхування; 

4.2.4.1. немеханічне пошкодження застрахованої техніки – часткова втрата застрахованою 

технікою своїх експлуатаційних якостей, що обумовлена несправностями внаслідок 

внутрішньої поломки (перебоїв в роботі застрахованої техніки), які не викликані будь-яким 
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зовнішнім пошкодженням та зовнішньою дією, а сталися внаслідок подій, передбачених 

підпунктом 4.2.4 Правил. При цьому немеханічні пошкодження застрахованої техніки, що не 

впливають на роботу застрахованої техніки, не покриваються Договором страхування; 

4.2.4.2. немеханічне знищення застрахованої техніки – повна втрата застрахованою технікою 

своїх експлуатаційних якостей, що обумовлена неремонтопридатністю (підтвердженою 

сервіс центром) застрахованої техніки через несправність внаслідок внутрішньої поломки 

(перебоїв в роботі застрахованої техніки), які не викликані будь-яким зовнішнім 

пошкодженням або зовнішньою дією, а сталися внаслідок подій, передбачених підпунктом 

4.2.4 Правил». 
 

4. Доповнити розділ 5 Правил пунктами 5.11-5.15 в наступній редакції: 
«5.11. Якщо в Договорі страхування окремо і спеціально не обумовлене інше, то при 

страхуванні техніки по страховим випадкам, передбаченим підпунктами 4.2.3-4.2.4 Правил, 

Страховик не виплачує Страхове відшкодування у випадку:  

5.11.1. пошкодження або знищення застрахованої техніки, що відбулось до дати вступу в дію 

Договору страхування або в період, коли страховий захист по такому страховому випадку не 

діяв, або встановлення факту, що на момент купівлі застрахованої техніки Страхувальником 

вона була у вжитку або була відремонтована виробником (продавцем); 

5.11.2. будь-які механічні або немеханічні пошкодження, що не впливають на безпечну 

роботу застрахованої техніки; 

5.11.3. пошкодження або знищення застрахованої техніки тваринами, комахами, транспортними 

засобами; 

5.11.4. збитки немайнового характеру (моральна шкода), а також будь-які інші непрямі 

збитки, в тому числі пов’язані з підмінним фондом; 

5.11.5. знищення (пошкодження) застрахованої техніки, на яку відсутня офіційна гарантія 

виробника (продавця); 

5.11.6. встановлення наступних обставин, в тому числі якщо вони призвели до знищення 

(пошкодження) та/або необхідності проведення робіт з відновлення застрахованої техніки 

або її заміни: 

1) війна (оголошена чи ні), військовий або надзвичайний стан, масові заворушення, 

повстання, терористичні акти або будь-які дії терористів, всякого роду військові дії або 

заходи, дія радіації або радіоактивного забруднення, а також їх наслідки; 

2) аварія чи катастрофа техногенного характеру, а також їх наслідки, в тому числі ті, що 

призвели до забруднення навколишнього природного середовища; 

3) пошкодження або знищення застрахованої техніки, що відбулось внаслідок порушення 

умов зберігання, підключення, встановлення чи експлуатації застрахованої техніки, що 

встановлені вимогами технічної документації її виробника; 

4) пошкодження або знищення застрахованої техніки внаслідок дії будь-яких стихійних 

(природних) явищ або лих;  

5) пошкодження або знищення застрахованої техніки, що викликане природнім зносом, 

посухою, вологістю, окисленням, грибком та/або цвіллю, корозією, наявністю пилу, впливом 

піску, морської води, дією сонячних промінів, високих або низьких температур; 

6) пошкодження або знищення застрахованої техніки, що відбулось внаслідок використання 

комплектуючих (аксесуарів), витратних матеріалів, запасних частин чи з’єднувальних 

засобів, що не рекомендовані виробником; 

7) зміна зовнішнього виду застрахованої техніки, зміна або видалення серійного номеру 

(заводського, продуктового номеру, артикулу й т.п.), даних про модель, що робить 

неможливим проведення її ідентифікації; 

8) пошкодження зовнішніх деталей, елементів застрахованої техніки, що не впливають на 

роботу цієї техніки (в тому числі косметичні пошкодження зовнішніх елементів корпусу, 

оздоблення, лакофарбового покриття тощо; псування зовнішнього виду, в тому числі шляхом 

нанесення фарби, чорнил, наліпок тощо; забруднення, вм’ятини, подряпини, сколи тощо; 

інша зміна чи трансформація зовнішніх елементів корпусу, включаючи оздоблення, 

лакофарбове покриття тощо); 
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9) пошкодження застрахованої техніки, які покриваються по гарантії виробника (продавця), 

дефекти, за які виробник несе відповідальність, або поломка застрахованої техніки протягом 

гарантійного строку, встановленого виробником; витрати, які покриває виробник у зв’язку з 

тим, що відзиває продукцію; 

10) виявлення факту самостійного відновлення, ремонту, модернізації, модифікації 

застрахованої техніки, а також підключення пристроїв, що не передбачені виробником; 

11) пошкодження або знищення аксесуарів до застрахованої техніки, витратних матеріалів до 

застрахованої техніки: різноманітних картриджей, дисків, батарей, зарядних пристроїв, 

акумуляторів, стилусів, додаткових плат/карток пам’яті, сумок, навушників, пультів 

керування, сім-карт, з’єднуючих кабелів і т.п.; 

5.11.7. випадки, передбачені пунктами 5.12-5.13 Правил, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

5.12. Додатково до пункту 5.11 Правил по страховому випадку, передбаченому підпунктом 

4.2.4 Правил, Страховик також не відшкодовує: 

5.12.1. збитки, пов’язані з будь-яким механічним пошкодженням або механічним знищенням 

застрахованої техніки; 

5.12.2. збитки, пов’язані з будь-яким пошкодження або знищення застрахованої техніки, що 

викликані: 

а) блискавкою, дією будь-яких стихійних (природних) явищ або лих; 

б) протиправними діями третіх осіб, в тому числі крадіжки чи інших способів викрадення 

застрахованої техніки; 

в) раптовою і непередбачуваною подією (падіння, удар, пожежа, вибух), яка не залежала від 

волевиявлення Страхувальника, затоплення водою тощо; 

5.12.3. витрати у випадку, коли Страхувальник (або його представник) самостійно здійснив 

оплату будь-яких робіт з відновлення застрахованої техніки без письмового погодження зі 

Страховиком; 

5.12.4. витрати на заміну застрахованої техніки у зв’язку з неможливістю здійснення 

відновлювальних ремонтних робіт сервіс центром через відсутність відповідних спеціалістів, 

обладнання, запасних частин; 

5.12.5. витрати на проведення технічного обслуговування (заміна картриджів, елементів 

живлення, фільтрів тощо) та сервісних робіт; 

5.12.6. витрати, пов’язані з заміною чи ремонтом витратних матеріалів; 

5.12.7. витрати на установку (в тому числі налаштування, монтаж, доставку) техніки, що 

придбана Страхувальником на заміну застрахованої техніки; 

5.12.8. витрати на транспортування застрахованої техніки, вага якої менше 5,0 кг, якщо інше 

не передбачено Договором страхування; 

5.12.9. витрати, пов’язані із встановленням, заміною будь-якого програмного забезпечення, а 

також з відновленням, перенесенням, архівуванням чи іншими діями відносно будь-якої 

інформації, що міститься у застрахованій техніці, а також роботи, пов’язані із будь-якими 

діями комп’ютерних вірусів й аналогічних їм програм, встановленням, зміною чи 

використанням паролів чи інших засобів безпеки; 

5.12.10. витрати на зміну, ремонт деталей (комплектуючих), якщо застрахована техніка 

визнана неремонтопридатною за висновком сервіс центра; 

5.12.11. витрати на чистку застрахованої техніки або налаштування меню електронної 

застрахованої техніки, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

5.12.12. витрати на чистку комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, після двох років з дати покупки 

такої техніки, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

5.12.13. витрати на чистку застрахованої техніки, що розміщена за межами житлового 

приміщення (в тому числі зовнішні блоки кондиціонерів), або в місцях де обмежений 

вільний доступ; 

5.12.14. витрати на перевірку підключення застрахованої техніки, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

5.13. Додатково до пункту 5.11 Правил по страховому випадку, передбаченому підпунктом 

4.2.3 Правил, Страховик також не відшкодовує: 
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5.13.1. збитки, пов’язані з будь-яким немеханічним пошкодженням або немеханічним 

знищення застрахованої техніки, в тому числі внаслідок будь-яких поломок;  

5.13.2. збитки, пов’язані з неконтрольованим короткочасним збільшенням напруги в 

електромережі, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

5.13.3. пошкодження або знищення застрахованої техніки, що викликані: 

а) дією будь-яких рідин, крім затоплення водою, або температур; 

б) затопленням водою, що сталося через: засмічення труб або стоків; проведення ремонтних 

робіт водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем, систем пожежогасіння або 

внаслідок їх природного зносу чи корозії; проведення ремонтних робіт побутових приборів; 

припинення подачі електроенергії; 

в) дією будь-яких стихійних (природних) явищ або лих, в тому числі затопленням дощовими 

водами, талими водами, ґрунтовими водами;  

5.13.4. витрати, пов’язані з заміною чи ремонтом витратних матеріалів; 

5.13.5. витрати на установку (в тому числі налаштування, монтаж, доставку) техніки, що 

придбана Страхувальником на заміну застрахованої техніки; 

5.13.6. витрати на транспортування застрахованої техніки, вага якої менше 5,0 кг, якщо інше 

не передбачено Договором страхування; 

5.13.7. пошкодження або знищення застрахованої техніки, що сталися під час доставки, 

монтажу чи складання застрахованої техніки; 

5.13.8. витрати, пов’язані з удосконаленням та/або поліпшенням пошкодженої застрахованої 

техніки; витрати, на тимчасове відновлення пошкодженої застрахованої техніки; витрати по 

профілактичному ремонту та технічному обслуговуванню застрахованої техніки, витрати за 

терміновість виконання робіт; 

5.13.9. витрати на заміну застрахованої техніки у зв’язку з неможливістю здійснення 

відновлювальних ремонтних робіт сервіс центром через відсутність відповідних спеціалістів, 

обладнання, запасних частин; 

5.13.10. витрати на транспортування застрахованої техніки, коли транспортування 

здійснювалось не сервіс центром, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

5.13.11. пошкодження, які є наслідком внутрішніх причин (поломок) або є наслідком 

щоденного використання застрахованої техніки або її компонентів; 

5.13.12. витрати, пов’язані із встановленням, заміною будь-якого програмного забезпечення, 

а також з відновленням, перенесенням, архівуванням чи іншими діями відносно будь-якої 

інформації, що міститься у застрахованій техніці, встановленням, зміною чи використанням 

паролів чи інших засобів безпеки. 

5.14. Договором страхування можуть бути передбачені також інші випадки звільнення 

Страховика від обов’язку щодо здійснення страхової виплати та інші виключення із 

страхових випадків і обмеження страхування, що не суперечать закону України. 

5.15. Будь-яке з виключень чи обмежень, що передбачені у пунктах 5.1-5.14 цих Правил, 

може бути зняте при укладанні Договору страхування за згодою сторін Договору 

страхування». 
 

5. Доповнити пункт 12.1 розділу 12 Правил підпунктом 12.1.7 в наступній редакції: 
«12.1.7. виконати інші дії при настанні страхового випадку, що прямо передбачені 

Договором страхування в залежності від умов такого Договору страхування та можливих 

обставин настання страхового випадку». 
 

6. Доповнити розділ 13 Правил пунктами 13.2 та 13.3 в наступній редакції: 
«13.2. У відношенні до кожного страхового випадку по Договору страхування за згодою 

сторін може бути передбачена заміна переліку всіх або частини документів, що 

підтверджують настання страхового випадку (пункт 13.1 цих Правил, умови Розділу 14 

Правил). Страховик має право звільнити Страхувальника (Вигодонабувача) від обов’язку 

надавати частину документів із вищезазначеного переліку документів чи зобов’язати надати 

інші документи, що не передбачені переліком пункту 13.1 цих Правил або умовами Розділу 

14 Правил, якщо це передбачено договором страхування.  

13.3. За згодою сторін по Договору страхування конкретний перелік документів, що 

підтверджують настання страхового випадку та/або на підставі яких здійснюється виплата 
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Страхового відшкодування, може бути визначений у Договорі страхування в залежності від 

умов страхування та/або потреб Страхувальника». 
 

7. Доповнити пункт 14.27 Правил третім підпунктом в наступній редакції: 

«3) виходячи з розміру фактичного збитку, який визначається за одним з наступних 

варіантів, що передбачений Договором страхування: 

- у розмірі дійсної вартості майна безпосередньо на дату настання страхового випадку, 

зменшеної на дійсну вартість залишків пошкодженого майна, придатних для подальшого 

використання. Вартість майна безпосередньо на дату настання страхового випадку і вартість 

залишків пошкодженого майна, придатних для подальшого використання, визначаються на 

підставі акту (висновку) експертизи (товарознавчого дослідження), проведеного суб’єктом 

оціночної діяльності, якщо інше не буде передбачено умовами Договору страхування; 

- у розмірі документально підтверджених витрат на придбання нового майна, аналогічного за 

типом та призначенням до втраченого або знищеного майна, але в будь-якому разі не більше 

вартості втраченого або знищеного майна станом на дату настання страхового випадку, якщо 

інше не передбачено умовами Договору страхування. При цьому, якщо інше не передбачено 

умовами Договору страхування, вартість втраченого або знищеного майна станом на дату 

настання страхового випадку визначається як документально підтверджена вартість 

придбання втраченого або знищеного майна, зменшена на амортизаційну ставку 4,0% від 

такої вартості за кожен місяць експлуатації такого майна (від дати придбання до дати його 

втрати або знищення), якщо інший розмір не буде передбачено умовами Договору 

страхування. Неповний місяць експлуатації майна приймається за повний, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування». 
 

8. Доповнити розділ 14 Правил пунктами 14.43-14.44 в наступній редакції: 
«14.43. У разі виплати Страхового відшкодування Страховик продовжує нести 

відповідальність по Договору страхування до кінця строку його дії в межах різниці між 

відповідною страховою сумою, лімітом відповідальності, що встановлені Договором 

страхування, і сумою відшкодування, що сплачена, якщо інше не передбачено умовами 

Договору страхування. 

14.44. В залежності від конкретних умов страхування та/або потреб Страхувальника, 

Договором страхування можуть бути передбачені також інші умови щодо порядку та умов 

виплати Страхового відшкодування, що не суперечать вимогам законодавства України».  
 

9. Доповнити розділ 23 Правил пунктами 23.1-23.6 в наступній редакції: 

«23.1. Усі заяви та повідомлення, передбачені умовами Договору страхування та цими 

Правилами, повинні здійснюватися Страхувальником у письмовій формі, а заява про 

припинення дії Договору страхування надсилається рекомендованим листом, якщо інше не 

буде передбачено Договором страхування. 

23.2. У кожний Договір страхування по взаємній згоді сторін можуть бути включені інші 

умови, якщо ці умови не суперечать закону України та цим Правилам. 

23.3. Страховик може розробити у відповідності з цими Правилами спеціальні програми 

страхування, у тому числі із спеціальними страховими тарифами в межах страхових тарифів, 

зазначених в Додатку № 1 до цих Правил. 

23.4. Умови, що не врегульовані цими Правилами, регулюються Договором страхування та 

законом України. 

23.5. У випадку, якщо Договір страхування конкретизує, уточнює або доповнює положення 

цих Правил, то пріоритетну силу мають положення Договору страхування. 

23.6. Згідно умов статті 16 Закону України «Про страхування» Договір страхування може 

містити інші умови за згодою сторін». 
 

10. Викласти Додаток № 1 до Правил в редакції, що наведена у Додатку № 1 до цих 

змін № 2 до Правил. 
 

11. Доповнити Правила Додатком № 2 – «Особливі умови добровільного страхування 

спеціалізованого майна», який викласти в редакції, що наведена у Додатку № 2 до цих  

змін № 2 до Правил. 
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Додаток № 1 до змін № 2 до Правил 
 

Додаток № 1 

до Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті6 Закону України «Про страхування») від 02.09.2008 р.  
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. Розмір страхового тарифу залежить від умов страхування та інших додаткових істотних факторів, визначених у кожному конкретному Договорі 

страхування. Базові річні страхові тарифи з добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України 

«Про страхування») наведений у таблиці № 1: 

Таблиця № 1. Базові річні страхові тарифи з добровільного страхування майна  

(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») 

Розмір базового 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Будівлі і споруди 0,2 0,11 0,055 - 0,05 0,01 0,55 - - - 

Інженерні системи 0,02 0,12 0,002 - 0,03 0,01 0,007 0,01 - - 

Внутрішнє оздоблення 0,17 0,15 0,003 - 0,05 0,01 0,01 0,01 - - 
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Виробниче обладнання та 

інструменти 
0,15 0,23 0,13 - 0,05 0,01 0,42 0,5 3,3 7,6 

Торгівельне обладнання 0,15 0,2 0,13 - 0,05 0,01 0,13 0,5 3,3 7,6 

Комп’ютери та 

оргтехніка, побутова 

техніка і т.п. 

0,25 0,25 0,9 - 0,05 0,01 0,42 0,44 7,2 9,0 

Меблі та офісне 

обладнання 
0,2 0,23 0,05 - 0,05 0,01 0,16 0,16 3,3 9,0 

Мобільні телефони, 

смартфони та інша 

портативна техніка 

0,2 0,23 8,6 - 0,05 0,01 8,83 0,16 9,8 9,8 

Товарні та матеріальні 

запаси, готова продукція, 

інші оборотні засоби 

0,2 0,2 0,8 - 0,05 0,01 0,16 0,42 - - 

Моделі, макети, зразки 

будь-якої продукції  
0,15 0,23 0,4 - 0,05 0,01 0,4 - - - 

Готівка у будь-якій 

валюті, ощадні книжки, 

пластикові картки і т.п. 

0,06 0,35 1,5 - 0,1 0,01 3,0 - - - 

Особисті речі, документи 

та предмети споживання 

(крім цінних)  

0,16 0,3 1,5 - 0,1 0,01 3,0 - - - 

Цінне майно 0,15 0,4 1,5 - 0,05 0,01 1,22 - - - 

Скло, вивіски, світлові 

реклами, дзеркала і т.п. 
- 0,05 0,03 1,5 - - - 0,05 - - 

Устаткування, 

розташоване на зовнішніх 

стінах і даху будівель і 

споруд 

0,005 0,05 0,02 - 0,15 0,01 0,13 0,14 7,6 7,6 
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Об’єкти незавершеного 

будівництва і 

капітального будівництва 

0,2 0,15 0,1 - 0,15 0,01 0,1 - - - 

Інше майно 0,25 0,11 0,052 - 0,05 0,01 0,11 0,12 - - 

2. При страхуванні майна, вказаного у пункті 2.1 Особливих умов добровільного страхування спеціалізованого майна до Правил добровільного 

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») від 02.09.2008 р., застосовуються наступні 

базові річні страхові тарифи, визначені у таблиці № 2: 

Таблиця № 2. Базові річні страхові тарифи при страхуванні майна, вказаного у п. 2.1 

Особливих умов добровільного страхування спеціалізованого майна 

Розмір базового річного  
страхового  

тарифу у % 
 від страхової   

суми в 
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Навігаційні системи, 

супутникові системи, охоронні 

системи, системи 

відеореєстрації, кліматичні 

системи 

7,8 8,8 - - 

Шини, диски для коліс - - 9,8 9,8 

Інше майно  7,8 8,8 - - 
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3. В залежності від строку дії Договору страхування до базових страхових тарифів, що зазначені у таблицях № 1 та № 2 цього Додатку, 

застосовується наступний поправочний коефіцієнт К1 згідно умов, наведених у таблиці № 3: 

Таблиця № 3. Коефіцієнт К1 

Строк дії Договору страхування (повних місяців) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коефіцієнт К1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 

 

4. В залежності від наступних факторів, що суттєво впливають на визначення страхового ризику, до базових страхових тарифів, що зазначені у 

таблицях № 1 та № 2 цього Додатку, застосовується наступний поправочний коефіцієнт К2 згідно умов, наведених у таблиці № 4: 

 

Таблиця № 4. Коефіцієнт К2, діапазон значень 

Перелік факторів, що суттєво впливають на визначення страхового ризику Коефіцієнт К2, діапазон значень 

Вид та галузь діяльності Страхувальника (Вигодонабувача) 0,5 – 1,5 

Призначення майна 0,5 – 1,6 

Строк та умови експлуатації майна 0,6 – 1,6 

Наявність та рівень заходів і засобів безпеки й охорони 0,5 – 2,0 

Місцезнаходження майна 1,0 – 2,0 

Строки сплати страхових платежів 0,9 – 1,2 

Обсяг страхового захисту по Договору страхування (перелік страхових випадків) 0,8 – 1,0 

Розмір страхової суми 0,8 – 2,0 

Місце дії Договору страхування 0,5 – 2,0 

Виплата страхового відшкодування без врахування ступеню зносу на запасні частини (деталі, вузли, 

агрегати, прилади, тощо), що замінюються при ремонті застрахованого майна, який здійснюється з 

метою усунення наслідків страхового випадку 

1,0 – 3,0 

 

5. В залежності від величини франшизи до базових страхових тарифів, що зазначені у таблицях № 1 та № 2 цього Додатку, застосовується 

наступний поправочний коефіцієнт К3 згідно умов, наведених у таблиці № 5: 

Таблиця № 5. Коефіцієнт К3 

Розмір франшизи, % Коефіцієнт К3 Розмір франшизи, % Коефіцієнт К3 

від 0,00 до 1,00 1,00 від 5,01 до 10,00 0,95 

від 1,01 до 5,00 0,98 більше 10,00 0,92 
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6. В залежності від конкретних умов Договору страхування та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, відмінних від 

наведених вище, до базових страхових тарифів, що зазначені у таблицях № 1 та № 2 цього Додатку, застосовуються поправочні коефіцієнти від 

0,01 до 10,0. 

7. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін по Договору страхування. 

8. Норматив витрат на ведення справи становить до 80 (вісімдесяти) відсотків та складається з: 

8.1. Витрат на ведення справи – витрат на провадження страхової (перестрахової) діяльності, які включають аквізиційні витрати, адміністративні 

витрати на супроводження, виконання договорів страхування (перестрахування) та інші витрати на провадження страхової (перестрахової) 

діяльності, крім страхових (перестрахових) виплат та витрат на врегулювання страхових випадків. Даний показник витрат на ведення справи 

становить 40 (сорок) відсотків від розміру страхового тарифу, якщо інший розмір не передбачено Договором страхування.   

8.2. Витрат на врегулювання страхових випадків – у розмірі 10 (десяти) відсотків від розміру страхового тарифу, якщо інший розмір не 

передбачено Договором страхування. 

8.3. Інших витрат, необхідних для забезпечення страхової діяльності (в тому числі інших аквізиційних витрат) – у розмірі 30 (тридцяти) відсотків 

від розміру страхового тарифу, якщо інший розмір не передбачено Договором страхування. 

 

 

 

Актуарій  

  О.Ю. Ковальчук  

Свідоцтво № 01-013 від 28.01.2014 р. 
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Додаток № 2 до змін № 2 до Правил 

 

Додаток № 2 

до Правил добровільного страхування 

майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 5-9 статті 6 Закону України 

«Про страхування») від 02.09.2008 р.  

 

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ  

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МАЙНА 

 

1. Ці Особливі умови добровільного страхування спеціалізованого майна до Правил 

добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону 

України «Про страхування») від 02.09.2008 р. (далі – Особливі умови) визначають загальні 

умови страхування. Інші умови, що не врегульовані цими Особливими умовами, 

регулюються Правилами добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») від 02.09.2008 р. (далі – Правила). 

2. На умовах цих Особливих умов може бути застраховане наступне майно: 

2.1. Спеціалізоване майно: навігаційні системи, супутникові системи, охоронні системи, 

системи відеореєстрації, кліматичні системи, шини, диски для коліс, інше майно, вказане у 

Договорі страхування, що використовується при експлуатації будь-яких транспортних 

засобів. При цьому на страхування не приймається майно, яке є застрахованим за договорами 

страхування, що укладаються за наступними видами добровільного страхування: 

страхування наземного транспорту (крім залізничного), страхування залізничного 

транспорту, страхування повітряного транспорту, страхування водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), страхування вантажів та 

багажу (вантажобагажу). 

3. На умовах цих Особливих умов в Договорі страхування додатково до страхових ризиків, 

передбачених пунктами 4.1-4.2 Правил, можуть бути передбачені наступні страхові ризики: 

3.1. Пошкодження спеціалізованого майна внаслідок зовнішнього фізичного впливу 

випадкової, раптової, непередбачуваної та незалежної від волі Страхувальника події за 

умови, якщо така подія не є виключенням зі страхових випадків згідно з умовами Договору 

страхування; 

3.2. Знищення або втрата спеціалізованого майна внаслідок зовнішнього фізичного впливу 

випадкової, раптової, непередбачуваної та незалежної від волі Страхувальника події за 

умови, якщо така подія не є виключенням зі страхових випадків згідно з умовами Договору 

страхування; 

3.3. Пошкодження шин та/або дисків коліс внаслідок проколу, потрапляння наземного 

транспортного засобу, на якому вони встановлені, в яму, або внаслідок наїзду на бордюр, 

дорожньо-транспортної пригоди чи інших подій, прямо передбачених умовами Договору 

страхування; 

3.4. Знищення або втрата шин та/або дисків коліс внаслідок проколу, потрапляння наземного 

транспортного засобу, на якому вони встановлені, в яму, або внаслідок наїзду на бордюр, 

дорожньо-транспортної пригоди чи інших подій, прямо передбачених умовами Договору 

страхування. 

4. Додатково до умов, визначених розділом 5 Правил, при укладанні Договору страхування 

також можуть використовуватись наступні виключення із страхових випадків і обмеження 

страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування: 

4.1. незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення шин та/або дисків коліс або 

іншого застрахованого майна, чи інші протиправні дії третіх осіб, що спричинили втрату, 

пошкодження або знищення шин та/або дисків коліс або іншого застрахованого майна, які 

встановлені на транспортному засобі, або які знаходились на зберіганні в будь-якому місці (в 

тому числі сезонному зберіганні); 
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4.2. втрата, пошкодження або знищення шин та/або дисків коліс або іншого застрахованого 

майна, що сталися не в результаті експлуатації транспортного засобу, на якому вони 

встановлені; 

4.3. косметичні пошкодження (потертість, подряпини й т.п.) застрахованого майна (в тому 

числі його елементів), що виникли внаслідок експлуатації транспортного засобу і не 

перешкоджають експлуатації транспортного засобу, а також не впливають на 

функціональність та безпечне використання застрахованого майна; 

4.4. пошкодження шини, що отримані внаслідок неправильного тиску повітря в колесі; 

4.5. втрата, пошкодження або знищення шин та/або дисків коліс або іншого застрахованого 

майна під час експлуатації транспортного засобу за наявності несправностей і умов, при яких 

забороняється експлуатація транспортних засобів згідно відповідних правил їх експлуатації, 

встановлених законодавством України; 

4.6. втрата, пошкодження або знищення шин та/або дисків коліс в результаті несвоєчасної 

заміни колеса з міркувань безпеки, пов’язаних із дотриманням однакового рівня зносу шин, 

розташованих на одній осі (для наземних транспортних засобів); 

4.7. втрата, пошкодження або знищення шин та/або дисків коліс або іншого застрахованого 

майна під час експлуатації транспортного засобу внаслідок неправильного балансування, 

центрування, налаштування рульових механізмів та/або підвіски транспортного засобу (для 

наземних транспортних засобів); 

4.8. витрати, пов’язані з необхідністю заміни другої шини на тій же осі, якщо це потрібно з 

метою забезпечення безпеки руху (для наземних транспортних засобів); 

4.9. втрата товарної вартості, природний знос шин та/або дисків коліс або іншого 

застрахованого майна внаслідок експлуатації або руху транспортного засобу, які не 

перешкоджають подальшій експлуатації транспортного засобу (зокрема, але не 

обмежуючись: точкові пошкодження (відколи), подряпини, розтріскування, розшарування, 

втрата глянцю й т.п.); 

4.10. отримання Страхувальником відповідного відшкодування збитку від особи, винної у 

його заподіянні; 

4.11. втрата, знищення або пошкодження шин та/або дисків коліс або іншого застрахованого 

майна внаслідок пожежі, вибуху, дії стихійних явищ; 

4.12. вартість ремонту або заміна застрахованого майна внаслідок прихованих дефектів, що 

допущені заводом виробником, та/або внаслідок заводського браку; 

4.13. настання події при невідомих (нез’ясованих) обставинах. Під невідомими 

(нез’ясованими) обставинами розуміються обставини, при яких Страховик позбавлений 

можливості зробити висновок про те, що втрата, знищення або пошкодження застрахованого 

майна є наслідком подій, зазначених в Договорі страхування (з урахуванням умов п. 3 цих 

Особливих умов), які стались на території дії Договору страхування і в період дії Договору 

страхування; 

4.14. повторне звернення Страхувальника у зв’язку з пошкодженням шин та/або колісних 

дисків або іншого застрахованого майна, що вже було пошкоджене на момент укладання 

Договору страхування або по раніше заявленому страховому випадку під час дії Договору 

страхування та/або які вже були зафіксовані на момент укладення Договору страхування чи 

по раніше заявленому страховому випадку, якщо до настання наступного страхового випадку 

Страхувальник не усунув такі пошкодження і не пред’явив Страховику відремонтовані 

(відновлені) шини та/або колісні диски або інше застраховане майно для огляду в порядку та 

строки, передбачені умовами Договору страхування. 

5. Договором страхування можуть бути передбачені також інші випадки звільнення 

Страховика від обов’язку щодо виплати Страхового відшкодування та інші виключення із 

страхових випадків і обмеження страхування, що не суперечать закону. 

6. На умовах цих Особливих умов будь-яке з виключень чи обмежень, що передбачені у 

пунктах 4-5 цих Особливих умов або розділом 5 Правил, може бути зняте при укладанні 

Договору страхування за згодою сторін Договору страхування. 

7. Розміри базових річних страхових тарифів, що мають використовуватись при страхуванні 

майна, вказаного у п. 2 цих Особливих умов, наведено у Додатку № 1 до Правил. 
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8. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то для отримання страхового 

відшкодування, крім письмового повідомлення про страховий випадок відповідно до умов 

Договору страхування, Страховику, крім документів, передбачених розділами 13, 14 Правил, 

надаються наступні документи, що підтверджують настання страхового випадку, розмір 

збитку та є необхідними для виплати страхового відшкодування: 

8.1. копія Договору страхування; 

8.2. заява про виплату страхового відшкодування (подається Страховику на його вимогу за 

формою, що встановлена Страховиком, або, якщо ним такої форми не встановлено, у 

довільній формі); 

8.3. документи (рахунки, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до 

застрахованого майна), що підтверджують вартість застрахованого майна та його покупку у 

офіційного дилера такого майна; 

8.4. документи (рахунки, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до 

застрахованого майна), що підтверджують вартість майна, яке є аналогічним застрахованому 

майну, та його покупку у офіційного дилера такого майна; 

8.5. документи, що підтверджують необхідні витрати на відновлення, ремонт або заміну 

застрахованого майна у офіційного дилера такого майна; 

8.6. рішення судів (при наявності судового провадження), постанови, акти, рішення, 

протоколи тощо, видані відповідними компетентними (уповноваженими) державними 

органами (посадовими особами), висновки експертів та спеціалізованих організацій, установ, 

які діють на підставі відповідних дозволів (ліцензій), у яких зафіксований факт настання 

страхового випадку або події, що призвела до настання страхового випадку, зазначені 

обставини і причини виникнення такої події та встановлений розмір збитків, завданих такою 

подією; 

8.7. якщо Договором страхування передбачено відшкодування витрат, понесених у зв’язку з 

настанням страхового випадку, надаються документи, що підтверджують факт понесення 

таких витрат Страхувальником та їх розмір; 

8.8. якщо це передбачено Договором страхування, в залежності від причин, обставин 

настання страхового випадку, на вимогу Страховика надаються наступні документи: 

- фотографії майна, яке пошкоджено або знищено внаслідок настання страхового випадку; 

- документи, що підтверджують умови експлуатації застрахованого майна та його 

обслуговування (технічний паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійна книжка тощо); 

8.9. інші документи, що підтверджують настання страхового випадку, розмір збитку та є 

необхідними для з’ясування причин і обставин страхового випадку та виплати страхового 

відшкодування (за вимогою Страховика), якщо це передбачено Договором страхування. 

9. Документи, зазначені у пункті 8 цих Особливих умов, подаються Страховику не пізніше 

90 (дев’яноста) календарних днів з дати настання страхового випадку, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування. Якщо ці документи видаються відповідними 

компетентними органами та не можуть бути надані в зазначений вище строк, то такі 

документи надаються Страховику окремо, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня їх 

отримання Страхувальником. 

10. Копії документів, що подаються Страховику, повинні бути засвідчені у встановленому 

законом порядку. У відношенні до кожного страхового випадку по Договору страхування за 

згодою сторін може бути передбачена заміна переліку всіх або частини документів, що 

підтверджують настання страхового випадку (пункт 8 цих Особливих умов). Страховик має 

право звільнити Страхувальника від обов’язку надавати частину документів із 

вищезазначеного переліку документів чи зобов’язати надати інші документи, що не 

передбачені переліком пункту 8 цих Особливих умов, якщо це передбачено Договором 

страхування. 

11. Виплата страхового відшкодування здійснюється відповідно до умов Договору 

страхування в розмірі завданого збитку, який визначається Страховиком згідно умов 

Договору страхування на підставі отриманих документів (пункт 8 цих Особливих умов), але 

не більше страхової суми, відповідних лімітів відповідальності, що встановлені Договором 
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страхування, а також з урахуванням інших положень цих Особливих умов та/або Договору 

страхування. 

12. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то розмір страхового відшкодування 

при втраті, знищенні чи пошкодженні шин та/або дисків коліс або іншого майна, яке 

використовується при експлуатації будь-яких транспортних засобів, може визначатись з 

урахуванням наступних умов: 

12.1. При втраті, знищенні – страхове відшкодування виплачується в розмірі збитку, що 

визначається як грошова сума, витрачена Страхувальником на придбання майна у дилера, 

авторизованого виробником такого майна або Страховиком, яке є аналогічним втраченому, 

знищеному застрахованому майну. 

12.2. При пошкодженні – страхове відшкодування виплачується в розмірі збитку, що 

визначається як грошова сума, витрачена Страхувальником на усунення даного 

пошкодження майна у дилера, авторизованого виробником такого майна або, якщо це прямо 

передбачено Договором страхування, в будь-якому сервісному центрі, що здійснює 

відновлення подібного майна. 

12.3. Розмір страхового відшкодування може встановлюватись в розмірі, що визначається як 

документально підтверджена сума здійснених витрат внаслідок проведення ремонту або 

обслуговування шин та/або дисків коліс або іншого майна, яке використовується при 

експлуатації будь-яких транспортних засобів, але в будь-якому разі не більше страхової суми 

та лімітів відповідальності, що зазначені у Договорі страхування. 

12.4. Якщо інше не зазначено у Договорі страхування, то пошкодження шини і пошкодження 

диска колеса розглядаються як окремі страхові випадки. 

13. В залежності від конкретних умов страхування та/або потреб Страхувальника, 

Договором страхування можуть бути передбачені також інші умови щодо порядку та умов 

виплати Страхового відшкодування, що не суперечать вимогам законодавства України. 

14. Страхове відшкодування сплачується із вирахуванням сум, сплачених в порядку 

відшкодування заподіяного збитку від осіб, відповідальних за збиток, а також зменшене на 

розмір обумовленої Договором страхування франшизи, якщо вона передбачена в Договорі 

страхування. 

15. Якщо при укладанні Договору страхування Страхувальнику надано розстрочку на 

внесення страхового платежу, то Страховик при виплаті страхового відшкодування утримує 

невнесену частину страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

Договором страхування може бути передбачено, що у разі внесення Страхувальником 

страхового платежу не в повному обсязі страхове відшкодування розраховується 

пропорційно розміру внесеного страхового платежу на момент настання страхового випадку. 

16. Виплата страхового відшкодування в будь-якому разі не може перевищити розмір 

страхової суми, встановленої умовами Договору страхування. 

17. У разі виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести відповідальність 

по Договору страхування до кінця строку його дії в межах різниці між відповідною 

страховою сумою, обумовленою Договором страхування, і сумою відшкодування, що 

сплачена, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

18. Всі інші умови страхування визначаються згідно Правил. 
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