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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Ці Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (надалі - Правила) розроблені згідно з Законом України  «Про 

страхування» і визначають порядок укладання, виконання та припинення 

договорів добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ. 

1.2. В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: 

1.2.1. Вартість майна – еквівалент цінності майна, виражений у ймовірній сумі 

грошей. Вартість майна може бути визначена як: 

 залишкова (балансова) вартість – вартість майна за вирахуванням усіх видів 

зносу, визначена на підставі бухгалтерських (балансових) документів 

підприємства; 

 заявлена вартість – вартість майна, яка визначається за згодою між 

Страховиком і Страхувальником на підставі заявленої Страхувальником оцінки 

майна. Заявлена вартість майна не повинна перевищувати його дійсну або 

відновлювальну вартість. 

 відновлювальна вартість – вартість відновлення майна, яка включає витрати, 

необхідні для відновлення майна до його стану безпосередньо до настання 

Страхового випадку (стану на момент укладання Договору страхування, якщо це 

безпосередньо передбачено Договором страхування). Конкретний перелік 

витрат, необхідних для відновлення майна, які відшкодовуються Страховиком, 

зазначається в Договорі страхування. 

 дійсна вартість – ринкова вартість, за яку можливе відчуження майна на 

ринку подібного майна на дату безпосередньо до настання Страхового випадку 

(укладання Договору страхування, якщо це безпосередньо передбачено 

Договором страхування) або визначена на дату безпосередньо до настання 

Страхового випадку (укладання Договору страхування, якщо це безпосередньо 

передбачено Договором страхування) вартість витрат на створення (придбання) 

нового ідентичного майна (аналогічного майна за технічними характеристиками, 

якщо це безпосередньо передбачено Договором страхування). 

1.2.2. Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа (в тому 

числі підприємець), призначена Страхувальником при укладанні Договору 

страхування для отримання Страхового відшкодування та яка може зазнати 

збитків у результаті настання Страхового випадку. 

1.2.3. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і 

Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання 

Страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій 

особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої 

укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати 

Страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. 

1.2.4. Знос (знецінення) майна – втрата Вартості майна порівняно з вартістю 

нового майна, що зумовлена частковою або повною втратою первісних 

технічних та технологічних якостей майна та/або функціональними 
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(споживчими) характеристиками та/або соціально-економічними, екологічними 

та іншими факторами. 

1.2.5. Місце дії Договору страхування – місце або територія, яка зазначена в 

Договорі страхування та на якій майно вважається застрахованим. 

1.2.6. Нерухоме майно (нерухомість) – земельна ділянка без поліпшень або 

земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані, будівлі, 

споруди, їх частини тощо, включаючи: 

 внутрішнє та зовнішнє оздоблення; 

 внутрішні та зовнішні інженерні системи та комунікації; 

 інше майно, що не підпадає під категорії зазначені вище. 

1.2.7. Період дії Страхового захисту – період часу, який визначено в Договорі 

страхування, протягом якого діє Страховий захист. 

1.2.8. Повне знищення майна – шкода, нанесена майну такого ступеню, при 

якому настає втрата майном своїх експлуатаційних споживчих якостей, 

внаслідок чого унеможливлюється його відновлення і подальше використання 

майна за своїм призначенням або вартість відновлювального ремонту дорівнює 

або більше дійсної вартості майна безпосередньо перед настанням Страхового 

випадку, якщо інше не буде передбачено Договором страхування. 

1.2.9. Пошкодження майна – часткова втрата майном своїх експлуатаційних 

якостей, що можуть бути відновлені з подальшим використанням майна за своїм 

призначенням, якщо інше не буде передбачено Договором страхування. 

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, якщо інше не буде передбачено Договором 

страхування.  

1.2.10. Рухоме майно – матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без 

заподіяння їм шкоди. До рухомого майна належить майно у матеріальній формі, 

яке не є нерухомістю. Виділяють наступні категорії рухомого майна: 

 портативна (переносна) техніка; 

 виробниче, торгівельне, побутове обладнання, що встановлене стаціонарно та 

потребує під’єднання до електро, водо або газопостачання; 

 комп’ютерна техніка, оргтехніка, побутова техніка, що потребує під’єднання 

до електропостачання але переміщення якої не потребує виконання додаткових 

спеціальних робіт, спеціальних навиків; 

 меблі; 

 товарні та матеріальні запаси; 

 готівка, пластикові платіжні картки тощо; 

 цінне майно (витвори мистецтва, будь-які макети, моделі тощо); 

 особисті речі; 

 інше майно, що не підпадає під категорії зазначені вище. 
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1.2.11. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за 

страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з 

Договором страхування.  

1.2.12. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до 

умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні Страхового 

випадку.  

1.2.13. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється 

Страховиком у межах Страхової суми за договором майнового страхування при 

настанні Страхового випадку. 

1.2.14. Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед 

Страхувальником згідно з умовами Договору страхування. 

1.2.15. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці Страхової суми 

за визначений  період страхування. 

1.2.16. Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Кардіф». 

1.2.17. Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка 

уклала із Страховиком Договір страхування. 

1.2.18. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 

відповідно до умов Договору страхування. Величина Франшизи визначається у 

відсотках від Страхової суми або в абсолютній грошовій величині. Франшиза 

може бути безумовною або умовною.  

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. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 

закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, 

зазначеним у цих Правилах та Договорі страхування. 

2.2. Застрахованим може бути Нерухоме та/або Рухоме майно, що зазначено в 

Договорі страхування, є власністю Страхувальника та може бути оцінене, в тому 

числі майно, придбане Страхувальником у кредит, а також отримане ним в 

розпорядження (користування) за договором (угодою) найму, оренди, прокату, 

лізингу тощо, або яке прийняте Страхувальником для переробки, ремонту, 

транспортування, на комісію, зберігання, у заставу тощо. 

2.3. Згідно з цими Правилами, якщо інше не зазначено в Договорі страхування, 

на страхування не приймається: 

2.3.1. Нерухоме майно, яке перебуває в аварійному стані; 
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2.3.2. Нерухоме майно, що підлягає зносу, капітальному ремонту, звільнене 

(підготовлене) для проведення капітального ремонту або Нерухоме майно, що не 

перебуває в експлуатації з інших причин тривалий строк (понад два місяці); 

2.3.3. Таке Нерухоме майно, як дороги та пішохідні доріжки, дренажні штольні, 

підпірні стіни, огорожа, причали, понтони, хвилерізи, дамби, спортивні 

майданчики, басейни та резервуари, штучні водойми, лінії електропередач тощо; 

2.3.4. Скляні частини Нерухомого майна, в тому числі скляні частини будинку чи 

споруди (дах, фасад), вікна, двері, перегородки, дзеркала, скляні елементи 

інтер’єру, посуд, екрани телевізорів, моніторів; 
2.3.5. Таке Рухоме майно як зброя і боєприпаси, ємності з легкозаймистими 
(горючими), отруйними та їдкими рідинами та газами; 
2.3.6. Рухоме майно, розміщене під відкритим небом, в тому числі на даху, стінах 

(із зовнішньої сторони), на терасах, верандах балконах тощо; 

2.3.7. Нерухоме або Рухоме майно, що має значні пошкодження та/або 

неналежний технічний стан; 

2.3.8. Вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінне каміння, антикваріат, 

декоративні та побутові вироби зі скла, кераміки тощо; 

2.3.9. Майно, яке конфісковане або підлягає конфіскації на підставі рішення 

суду, яке набуло законної сили; 

2.3.10. Домашні та сільськогосподарські тварини, птиця тощо; 

2.3.11. Будь-які рослини, в тому числі посіви та врожай; 

2.3.12. Будь-які транспортні засоби, крім випадків, коли такі транспортні засоби 

знаходяться на зберіганні за адресою або на території, що зазначена в Договорі 

страхування. 

2.4. Умовами Договору страхування може бути передбачено відшкодування 

Страховиком витрат, пов'язаних зі Страховим випадком, а саме: 

2.4.1. Необхідні та доцільні витрати щодо запобігання або зменшення збитків та 

для рятування застрахованого майна; 

2.4.2. Витрати, що пов'язані з ліквідацією наслідків Страхового випадку, а саме: 

зносом будівель і споруд, розчищенням території, видаленням забруднюючих 

речовин; 

2.4.3. Витрати на оплату послуг експертів, що здійснюють оцінку пошкодженого 

або знищеного майна, встановлюють причини та обставини настання Страхового 

випадку; 

2.4.4. Витрати на транспортування пошкодженого майна до найближчого місця 

ремонту, але не більше ніж на 50 км від місця події. 

 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і 

яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

3.2. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка 

відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату 

Страхового відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі. 
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3.3. Згідно з умовами цих Правил Страховим випадком є Повне знищення або 

Пошкодження майна, яке прийняте на страхування, внаслідок настання 

наступних Страхових ризиків: 

3.3.1. Вогневих ризиків: 

3.3.1.1. Пожежі; 

3.3.1.2. Пошкодження димом; 

3.3.1.3. Вибуху; 

3.3.1.4. Удару блискавки; 

3.3.1.5. Падіння літаючих апаратів, в тому числі їх частин, вантажу або багажу, 

розлив палива. 

3.3.2. Ризиків стихійних явищ: 

3.3.2.1. Землетрусу; 

3.3.2.2. Зсуву; 

3.3.2.3. Обвалу; 

3.3.2.4. Осідання; 

3.3.2.5. Селю; 

3.3.2.6. Сильної зливи; 

3.3.2.7. Крупного граду; 

3.3.2.8. Сильного снігопаду; 

3.3.2.9. Тиску снігу, що виник внаслідок дуже Сильного снігопаду; 

3.3.2.10. Дуже сильного вітру (ураган, смерч); 

3.3.2.11. Сильної ожеледиці; 

3.3.2.12. Затоплення; 

3.3.2.13. Лавини; 

3.3.2.14. Інших стихійних явищ, прямо передбачених Договором страхування. 

3.4. Договір страхування може бути укладений на випадок настання як всіх, так і 

окремих Страхових ризиків, що перераховані в пп. 3.3.1-3.3.2 цих Правил. В 

будь-якому разі Страхові ризики, по яким надається Страховий захист, мають 

бути безпосередньо зазначені в Договорі страхування. 

3.5. Під Страховим ризиком «Пожежа» розуміється ймовірність заподіяння 

шкоди майну вогнем, що виник поза місцями, спеціально призначеними для його 

розведення та підтримання, або вийшов за їх межі і здатний самостійно 

поширюватися. 

При цьому, якщо інше прямо не передбачено Договором страхування, 

Страховий ризик «Пожежа» не розповсюджується на такі події: 

3.5.1. Пожежа, що відбулась за межами Місця дії Договору страхування; 

3.5.2. Пожежа, що виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб; 

3.5.3. Пожежа, що виникла внаслідок вибуху або удару блискавки, якщо майно 

не застраховано за Страховими ризиками «Вибух» або «Удар блискавки» 

відповідно; 
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3.5.4. Внутрішнє загоряння Рухомого майна, якщо таке загоряння не спричинило 

виникнення відкритого вогню та фізичного пошкодження такого майна або не 

було причиною виникнення подальшої пожежі. 

3.6. Під Страховим ризиком «Пошкодження димом» розуміється ймовірність 

заподіяння шкоди майну продуктами горіння, що утворилися внаслідок пожежі. 

3.7. Під Страховим ризиком «Вибух» розуміється ймовірність заподіяння шкоди 

майну фізичним або хімічним процесом, який супроводжується миттєвим 

виділенням великої кількості енергії та різким збільшенням тиску. 

При цьому, якщо інше прямо не передбачено Договором страхування, 

Страховий ризик «Вибух» не розповсюджується на такі події: 

3.7.1. Вибух будь-яких речовин, крім газів; 

3.7.2. Вибух, що виник внаслідок пожежі або удару блискавки, якщо майно не 

застраховано за Страховими ризиками «Пожежа» або «Удар блискавки» 

відповідно. 

3.8. Під Страховим ризиком «Удар блискавки» розуміється ймовірність 

заподіяння шкоди майну безпосереднім переходом електричного розряду 

блискавки на майно. 

При цьому, якщо інше прямо не передбачено Договором страхування, 

Страховий ризик «Удар блискавки» не розповсюджується на такі події: 

3.8.1. Удар блискавки у комунікації, до яких під'єднано майно та пошкодження 

електропроводки, електричних частин майна внаслідок віддаленого розряду. 

3.9. Під Страховими ризиками, які відносяться до стихійних явищ, розуміється 

ймовірність заподіяння шкоди майну стихійними явищами, які визнані 

компетентними органами стихійним лихом, якщо інше не буде передбачено 

договором страхування. При цьому стихійні явища мають відповідати 

наступному: 

3.9.1. Землетрус – пружні коливання в земній корі чи верхній частини мантії, що 

викликають коливання земної поверхні, деформацію в земній корі та 

деформацію чи руйнування майна; 

3.9.2. Зсув – зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили земного 

тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низькій 

гіпсометричний рівень; 

3.9.3. Обвал – відрив снігових (льодових) брил або мас гірських порід від схилу 

чи відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння; 

3.9.4. Осідання – ущільнення ґрунту під дією зовнішнього навантаження або 

власної ваги; 

3.9.5. Сель – тимчасовий потік, що раптово формується у руслах гірських рік, 

характеризується різким підняттям рівня і високим (10-75%) вмістом твердих 

матеріалів (продуктами руйнування гірських порід). Сель характеризується 

значною руйнівною силою ґрунту, що насувається, виникає раптово, рухається зі 

швидкістю понад 10 м/сек, може сягати понад 15 метрів заввишки; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
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3.9.6. Сильна злива – випадання інтенсивного короткочасного дощу кількістю 

більше 30 мм за період часу менше однієї години; 

3.9.7. Крупний град – частинки щільного льоду діаметром від 20 мм і вище, що 

випадають із купчасто-дощових хмар у теплий період року; 

3.9.8. Сильний снігопад – інтенсивне випадання снігу у кількості більше 20 мм за 

період менше 12 годин; 

3.9.9. Тиску снігу, що виник внаслідок дуже Сильного снігопаду – пошкодження 

або руйнування будівель, споруд під вагою снігу у випадках, якщо тиск снігу 

перевищив навантаження, що були розраховані і закладені при проектуванні 

конкретного об’єкту; 

3.9.10. Дуже сильний вітер (ураган, смерч) – вітер руйнівної сили і значної 

тривалості, швидкість якого перевищує 30 м/сек; 

3.9.11. Сильна ожеледиця – шар щільного льоду, який утворюється на земній 

поверхні та на предметах під час намерзання переохолоджених крапель дощу або 

туману діаметром 35 мм і більше на ожеледному станку на висоті 2 м над 

поверхнею землі; 

3.9.12. Затоплення – утворення вільної поверхні води на території в результаті 

підвищення рівня водотоку, водойми або підземних вод; 

3.9.13. Лавина – швидкий рух зі схилів гір вниз великих снігових мас, каміння, 

землі через дію гравітаційної сили. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 

4.1. Не визнаються Страховими випадками події, що є наслідком або сталися 

внаслідок: 

4.1.1. 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; 

4.1.2. Всякого роду військових дій (незалежно від того оголошена війна чи ні) 

або військових заходів та їхніх наслідків, дій мін, торпед, бомб та іншої зброї, 

піратських дій, а також внаслідок терористичних дій, громадянської війни, 

громадських заворушень і страйків, конфіскації, арешту або Повне знищення 

застрахованого майна за вимогою військової або цивільної влади; 

4.1.3. Впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання, будь-якої 

ядерної (атомної) зброї та інших подібних реакцій, що викликають радіоактивне 

випромінювання; 

4.1.4. Помилки при проектуванні або будівництві; 

4.1.5. Навмисних дій Страхувальника, члена його родини, особи, на користь якої 

укладено Договір страхування або осіб, які перебували з їх відома в місці 

знаходження застрахованого майна; 

4.1.6. Порушенням Страхувальником, членом його родини, особою, на користь 

якої укладено Договір страхування або особами, які перебували з їх відома в 
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місці знаходження майна, встановлених законом або іншими нормативними 

актами правил та норм протипожежної безпеки, техніки безпеки, інструкцій по 

зберіганню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого майна, а також 

використання майна для цілей інших, ніж ті, для яких воно призначене; 

4.1.7. Порушення правил користування електричною енергією чи побутовим 

газом, самовільне втручання у систему електро та газопостачання; 

4.1.8. Обробки застрахованого майна корисним вогнем, теплом, іншим 

термічним або хімічним впливом з метою його переробки або в інших цілях 

(сушки, зварювання, прасування, плавлення, ремонту, деструкції, піролізу та 

іншої обробки); 

4.1.9. Пожежі, що виникла через недопалок; 

4.1.10. Впливу диму, сажі, кіптяви, інших продуктів горіння або високої 

температури, якщо такий вплив не є наслідком пожежі; 

4.1.11. Природних властивостей застрахованого майна, зокрема корозії, гниття, 

Зносу (знецінення) майна або інших природних властивостей застрахованого 

майна; 

4.1.12. Впливу цвілі, грибку, впливу водяної пари, конденсату, відпрівання тощо; 

4.1.13. Впливу звукової хвилі, яка спричинена польотами в звуковому або 

надзвуковому режимі; 

4.1.14. Дій гризунів, комах або інших шкідників; 

4.1.15. Проникнення дощу, снігу через незачинені вікна, двері, димохід, отвори в 

даху та стінах, навіть якщо такий дощ або сніг визнаний стихійним лихом; 

4.1.16. Дії стихійних явищ, які не визнані компетентними органами стихійним 

лихом, якщо інше не буде передбачено договором страхування; 

4.1.17. Удару блискавки, якщо документально не підтверджений прямий зв’язок 

пошкодження застрахованого майна з ударом блискавки. 

4.2. Додатково до умов п. 4.1 Правил Страховик не відшкодовує, якщо інше 

окремо не передбачено Договором страхування:  
4.2.1. Пошкодження застрахованого майна, за які несе відповідальність 
постачальник або виробник застрахованого майна відповідно до контракту або 
законодавства; 

4.2.2. Пошкодження, руйнування, які виникли пізніше ніж через 24 (двадцять 

чотири) години після землетрусу; 

4.2.3. Пошкодження, що виникли в результаті відключення електроенергії 

постачальником, недостатньої напруги або перенапруги в електричній мережі; 

4.2.4. Пошкодження, завдані тютюновим (сигаретним) димом, побутовим димом, 

паром або іншим забрудненням від побутових приладів, в тому числі при 

приготуванні їжі; 

4.2.5. Вартість відновлення, заміни резервуару, контейнеру, балону, який 

вибухнув, в тому числі внутрішні резервуари для водонагрівачів, котлів; 

4.2.6. Витрати на розчищення від бруду підвальних приміщень, прибудинкової 

території, в тому числі спортивних майданчиків, басейнів та резервуарів, 

штучних водойм, криниць, каналів, каналізації; 
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4.2.7. Витрати на видалення битого скла. 

4.3. При страхуванні Рухомого майна, додатково до умов п. 4.1, 4.2 Правил 

Страховик не відшкодовує, якщо інше окремо не передбачено Договором 

страхування:  

4.3.1. Пошкодження або Повне знищення застрахованого майна внаслідок 

користування ним з порушенням стандартів та вимог заводу виробника; 

4.3.2. Пошкодження або Повне знищення застрахованого майна внаслідок дії 

вологи, високих або низьких температур, корозії або окислення елементів 

застрахованого майна; 

4.3.3. Пошкодження або Повне знищення застрахованого майна внаслідок 

модифікації (в тому числі внаслідок встановлення програмного забезпечення) 

або внаслідок підключення зовнішніх пристроїв, не передбачених заводом 

виробником; 

4.3.4. Пошкодження або Повне знищення застрахованого майна внаслідок 

попадання всередину застрахованого майна сторонніх предметів, речовин, рідин, 

комах, якщо таке потрапляння прямо не пов’язано з раптовою та незалежною від 

волі Страхувальника подією; 

4.3.5. Пошкодження або Повне знищення будь-якого елементу (частини) 

застрахованого майна, який неможливо пред’явити на огляд Страховику 

(Сервісному центру); 

4.3.6. Пошкодження або Повне знищення застрахованого майна під час доставки, 

встановлення або збирання застрахованого майна; 

4.3.7. Пошкодження, в тому числі внутрішні поломки, на які розповсюджується 

гарантія заводу виробника; 

4.3.8 Пошкодження або Повне знищення програмного забезпечення, файлів, баз 

даних, встановлених, розміщених у застрахованому майні чи які зберігаються у 

ньому; 

4.3.9. Пошкодження або Повне знищення елементів живлення, навушників, 

гарнітур, носіїв інформації, інших пристроїв, що під’єднуються або 

використовуються спільно з Рухомим майном; 

4.3.10. Косметичні пошкодження (потертість, подряпини, сколи й т.п.) 

застрахованого майна (в тому числі його корпусних елементів), що не впливають 

на функціональність та безпечне використання застрахованого майна; 

4.3.11. Витрати на вдосконалення застрахованого майна, установку будь-якого 

програмного забезпечення; 

4.3.12. Вартість ремонту або заміну застрахованого майна внаслідок прихованих 

дефектів, що допущені заводом виробником, та/або заводського браку; 

4.3.13. Вартість ремонту або заміни застрахованого майна внаслідок 

Пошкодження майна, яке робить неможливим візуальну ідентифікацію IMEI 

номеру такого майна; 

4.3.14. Вартість оцінки, експертизи, огляду Пошкодженого застрахованого 

майна. 
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4.4. 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 законодавству України. 

4.5. Будь-яке з виключень чи обмежень, що передбачені у пунктах 4.1-4.4 цих 

Правил, може бути зняте при укладанні Договору страхування за згодою сторін 

Договору страхування. 

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) 

РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

5.1. Страхова сума визначається за згодою сторін під час укладення Договору 

страхування та повинна відповідати одній з нижченаведених вартостей 

застрахованого майна: 

5.1.1. Заявленій вартості; 

5.1.2. Відновлювальній вартості; 

5.1.3. Дійсній вартості; 

5.1.4. Залишковій (балансовій) вартості. 

5.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому Страховому випадку, 

групі Страхових випадків, Договору страхування у цілому.  

5.2.1. В межах Страхової суми по Договору страхування можуть встановлюватися 

окремі ліміти відповідальності Страховика щодо виплати Страхового 

відшкодування по окремому Страховому випадку, групі Страхових випадків, 

Договору страхування у цілому. 

5.3. Страхова сума може бути встановлена окремо за кожним предметом 

застрахованого майна або за їх сукупністю (групам, категоріям). 

5.3.1. Якщо можливо відокремити частину нерухомості, що приймається на 

страхування, Страхова сума може встановлюватись для окремих частин такої 

нерухомості. 

5.3.2. Якщо Договором страхування не встановлені Страхові суми для окремих 

частин нерухомості, Страховик визначає Страхові суми по цих частинах, як 

питому вагу в Страховій сумі по нерухомості, згідно з наступним розподілом:  

 конструктивні елементи будівлі, споруди, приміщення – 45 % від Страхової 

суми по нерухомості, якщо інший розмір не передбачений Договором 

страхування; 

 зовнішнє оздоблення будівлі, споруди, приміщення – 10 % від Страхової суми 

по нерухомості, якщо інший розмір не передбачений Договором страхування; 

 внутрішнє оздоблення будівлі, споруди, приміщення – 30 % від Страхової 

суми по нерухомості, якщо інший розмір не передбачений Договором 

страхування; 

 інженерні мережі будівлі, споруди, приміщення – 10 % від Страхової суми по 

нерухомості, якщо інший розмір не передбачений Договором страхування; 
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 Рухоме майно розміщене в будівлі, споруди, приміщення, якщо воно є 

застрахованим за Договором страхування, – 5 % від Страхової суми по 

нерухомості, якщо інший розмір не передбачений Договором страхування. 

5.4. Страхова сума для кожного предмета застрахованого майна не може 

перевищувати Вартість майна по кожному такому предмету майна. 

5.4.1. Якщо Вартість майна, прийнятого на страхування, виявиться більше 

Страхової суми, то має місце страхування в частці, а відшкодування збитку 

здійснюється в такій же пропорції, в якій Страхова сума співвідноситься до 

Вартості майна, прийнятого на страхування, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

5.5. Майно може бути застраховане без урахування Зносу (знецінення) майна, 

якщо це безпосередньо передбачено Договором страхування. Розмір Зносу 

(знецінення) майна, запропонованого для страхування, визначається відповідно 

до законодавства України або фіксується в Договорі страхування. 

5.6. Майно може бути застраховано на частину вартості, якщо це безпосередньо 

передбачено Договором страхування. В цьому випадку всі частини такого майна 

вважаться застрахованими в такій же частині. 

5.7. Договором страхування можуть бути встановлені ліміти відповідальності 

(ліміти зобов’язань) Страховика при відшкодуванні витрат, пов'язаних зі 

Страховим випадком. 

5.8. Лімітом відповідальності (лімітом зобов’язань) Страховика є встановлений у 

Договорі страхування граничний розмір виплат Страхових відшкодувань, при 

досягненні якого Договір страхування припиняє свою дію в цілому або у 

відношенні Страхових випадків, відповідно до яких здійснювалися 

відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Договір страхування укладається на строк 1 (один) рік, якщо інше не 

зазначено у Договорі страхування. 

6.1.1. Майно, передане (прийняте) у заставу (заклад), оренду або лізинг, може 

бути застраховано на весь строк дії відповідного договору. 

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого 

страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

6.3. Договором страхування можуть бути передбачені страхові періоди, кожен з 

яких починає свою дію з моменту сплати чергового страхового платежу. 

6.4. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, що визначена у 

Договорі страхування, як дата його закінчення, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

6.5. Місце дії Договору страхування. Договір страхування діє та майно є 

застрахованим в місці або на території, що зазначена в Договорі страхування. 

6.5.1. Якщо застраховане майно видаляється з місця (території), що зазначене в 

Договорі страхування без узгодження зі Страховиком, дія Страхового захисту 
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щодо такого майна припиняється з моменту видалення (переміщення) 

застрахованого майна за межі такого місця (території), якщо інше не 

передбачено Договором страхування.  

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику 

письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 

заявляє про свій намір укласти Договір страхування. 

7.2. Для укладання Договору страхування може бути проведено огляд майна, що 

передається на страхування за вимогою Страховика. 

7.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право вимагати від 

Страхувальника надання: 

 документів, що ідентифікують Страхувальника, Вигодонабувача; 

 документів, що фіксують найменування, технічні характеристики, Вартість 

майна, що передається в страхування; 

 документів, необхідних для оцінки Страхового ризику (визначення права 

власності, користування майном, визначення умов експлуатації та зберігання 

майна тощо); 

 документів щодо ідентифікації клієнтів при укладанні Договору страхування; 

 документів, що вимагаються на виконання Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму». 

7.4. У разі ненадання Страхувальником вищезазначених документів на вимогу 

Страховика, останній має право відмовити в укладанні Договору страхування. 

7.5. Страховик залишає за собою право перевірити достовірність наданих 

Страхувальником документів чи інформації. У разі встановлення того, що 

інформація чи документи, надані Страхувальником є недостовірними, Страховик 

має право відмовити Страхувальнику в укладанні Договору страхування. 

7.6. Договір страхування може бути укладено: 

7.6.1. За принципом пропорційної відповідальності Страховика; 

7.6.2. За принципом першого Страхового випадку; 

7.6.3. З умовою виплати Страхового відшкодування без урахування Зносу 

(знецінення) майна. 

7.7. У випадку страхування декількох предметів Рухомого майна, в Договорі 

страхування має бути зазначений перелік таких предметів Рухомого майна, якщо 

інше не передбачено Договором страхування. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Страховик зобов'язаний: 

1) ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування; 
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2) протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

Страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних 

документів для своєчасного здійснення виплати Страхового відшкодування; 

3) при настанні Страхового випадку здійснити виплату Страхового 

відшкодування у передбачений Договором страхування строк. Страховик несе 

майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати Страхового 

відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої 

визначається умовами Договору страхування або законом; 

4) відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні Страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 

Договору страхування; 

5) за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

Страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір 

страхування; 

6) не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. 

8.2. Страховик має право: 

1) перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником вимог та умов Договору страхування; 

2) робити запити до компетентних органів (МВС, МНС тощо), підприємств, 

установ і організацій, що володіють необхідною інформацією про виконання 

умов Договору страхування та обставини Страхового випадку. Страховик також 

має право самостійно з’ясовувати такі відомості та проводити власне 

розслідування; 

3) вимагати внесення змін до Договору страхування або сплати додаткового 

Страхового платежу відповідно до збільшення ступеню Страхового ризику, якщо 

йому стало відомо або він був повідомлений Страхувальником про обставини, 

що призводять до збільшення ступеню Страхового ризику. Якщо Страхувальник 

заперечує проти зміни умов Договору страхування або сплати додаткового 

Страхового платежу відповідно до збільшення ступеню Страхового ризику, 

Страховик має право достроково припинити дію Договору страхування; 

4) у випадку подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей або 

неповної інформації про предмет Договору страхування, Страховик має право 

достроково припинити дію Договору страхування або відмовити у виплаті 

Страхового відшкодування, якщо це передбачено Договором страхування; 

5) відмовити в укладанні Договору страхування у випадку ненадання 

Страхувальником документів, необхідних для укладання Договору страхування; 

6) відстрочити, якщо це передбачено Договором страхування, прийняття рішення 

про виплату Страхового відшкодування або про відмову у виплаті Страхового 

відшкодування, якщо за фактом настання Страхового випадку порушено 

кримінальну справу, до закінчення її розгляду (винесення вироку або закриття 

справи), а також, якщо у Страховика є підстави для сумнівів в правомірності 

одержання Вигодонабувачем Страхового відшкодування – до закінчення 
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розслідування Страхового випадку Страховиком та отримання відповідей на 

запити від компетентних органів, але на строк не більше, ніж 6 (шість) місяців; 

7) ініціювати внесення змін до Договору страхування або достроково припинити 

дію Договору страхування відповідно до умов Договору страхування та 

законодавства України; 

8) відмовити у виплаті Страхового відшкодування або зменшити його розмір у 

випадках, передбачених Договором страхування. 

8.3. Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено Договором 

страхування: 

1) своєчасно вносити Страхові платежі; 

2) при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки Страхового ризику, 

і надалі інформувати його про будь-яку зміну Страхового ризику; 

3) при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

Договори страхування щодо цього предмета Договору страхування; 

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання Страхового випадку; 

5) повідомити Страховика про настання Страхового випадку в строк, 

передбачений умовами страхування; 

6) негайно письмово повідомити Страховика про те, що заподіяний збиток в 

повному обсязі або частково відшкодований особою, винною в настанні 

Страхового випадку та/або завданні збитків, або іншою третьою особою, але в 

будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику 

(його представнику) стало відомо або повинно було стати відомо про це, якщо 

інше не передбачено Договором страхування; 

7) дотримуватися умов Договору страхування; 

8) надати Страховику достовірні відомості про предмет Договору страхування, 

які Страховик вимагає при укладанні Договору страхування, а також, при 

необхідності, надати Страховику можливість проведення огляду майна, що 

передається на страхування; 

9) інформувати Страховика про зміни місця проживання / місцезнаходження, 

роботи та банківських реквізитів Страхувальника; 

10) надавати документи, що підтверджують факт настання Страхового випадку, 

в обсязі і строки, передбачені Договором страхування; 

11) не розголошувати відомостей, що становлять комерційну таємницю 

Страховика та стали відомі Страхувальнику при укладанні Договору 

страхування; 

12) забезпечити надійне зберігання документів, наданих Страховиком. 

8.4. Страхувальник має право: 

1) ініціювати внесення змін до Договору страхування; 
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2) достроково припинити Договір страхування відповідно до умов Договору 

страхування та законодавства України; 

3) оскаржити в судовому порядку рішення Страховика про відмову у виплаті 

Страхового відшкодування. 

8.5. Умовами Договору страхування за згодою сторін Договору страхування 

можуть бути передбачені також інші обов’язки і права Страховика та 

Страхувальника, що не суперечать законодавству України. 

 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ 

9.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то при настанні 

Страхового випадку Страхувальник (Вигодонабувач), якщо це передбачено 

Договором страхування, зобов’язаний: 

9.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо порятунку застрахованого майна, 

зменшення збитку та усунення причин, що сприяють виникненню додаткових 

збитків; 

9.1.2. Негайно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання 

події, заявити про таку подію до відповідних компетентних органів; 

9.1.3. Негайно, але не пізніше двох робочих днів, враховуючи той день, коли 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) стало відомо або мало стати відомим про 

настання події, що призвела до настання Страхового випадку, повідомити про 

таку подію Страховика способом, зазначеним в Договорі страхування; 

9.1.3.1. Письмова заява про Страховий випадок направляється Страховику 

Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою, що встановлена Страховиком 

або, якщо ним такої форми не встановлено, у довільній формі в строк, 

зазначений в п. 9.1.3 цих Правил, якщо інше не передбачено Договором 

страхування; 

9.1.4. Надати Страховику або його представнику можливість провести огляд 

майна, яке пошкоджено, або його залишків при Повному знищенні майна та 

прийняти участь в такому огляді; 

9.1.5. За вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, 

яка необхідна для визначення причин та розміру завданих в результаті події, що  

заявлена Страховику, збитків; 

9.1.6. Не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт, здійснення їх 

калькуляції або експертної оцінки збитку без попереднього узгодження зі 

Страховиком, якщо інше не буде передбачено Договором страхування; 

9.1.7. Виконувати інші дії при настанні Страхового випадку, які передбачені 

цими Правилами та/або Договором страхування.  
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10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

10.1. Виплата Страхового відшкодування проводиться лише після встановлення 

факту Страхового випадку та розміру збитків. Страхувальник зобов’язаний 

надати Страховику усі необхідні документи, в тому числі від відповідних 

компетентних органів, які підтверджують факт настання Страхового випадку, 

причини, обставини його настання та розмір збитку, а саме: 

10.1.1. Повністю заповнені заяви, що передбачені Договором страхування; 

10.1.2. Документи, що посвідчують особу, яка має право згідно умов Договору 

страхування на отримання Страхового відшкодування; 

10.1.3. Документи, що підтверджують наявність майнового інтересу у 

Страхувальника, Вигодонабувача щодо застрахованого майна;  

10.1.4. Договір страхування; 

10.1.5. Постанови, акти, рішення, протоколи тощо, видані відповідними 

компетентними (уповноваженими) державними органами (посадовими особами), 

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; 

10.1.6. Перелік майна, яке було пошкоджено або знищено; 

10.1.7. Документи, які підтверджують розмір завданих збитків або витрати на 

ремонт чи відновлення майна та які повинні містити повний перелік матеріалів 

та робіт, що необхідні для ремонту Пошкодженого майна, із зазначенням 

вартості таких матеріалів та робіт. Такими документами можуть бути: 

 виставлені рахунки на оплату робіт по ремонту або відновленню 

Пошкодженого майна та акти виконаних робіт тощо; 

 квитанції, рахунки-фактури (інші платіжні документи) тощо, що 

підтверджують здійснені витрати на ремонт майна; 

10.1.8. 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; 

10.1.9. При наявності позовних заяв щодо відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок Страхового випадку до Страхувальника або третіх осіб та/або будь-

якого судового процесу, пов’язаного зі Страховим випадком, надаються 

прийняті рішення (постанови, ухвали) судів, матеріали справи. Рішення 

іноземного суду приймається до уваги Страховиком лише за умови, якщо таке 

рішення іноземного суду визнано та підлягає виконанню в Україні відповідно до 

вимог законодавства України; 

10.1.10. У випадку смерті Страхувальника або Вигодонабувача, спадкоємцями 

Страхувальника або Вигодонабувача надається: 

 свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті, витяг з історії хвороби або 

судове рішення про визнання померлим або безвісно відсутнім, яке набрало 

законної сили; 
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 документи, що підтверджують право на спадщину, а також посвідчують особу 

та містять відомості про спадкоємців (прізвище, ім'я, по батькові, місце 

проживання, паспортні дані тощо); 

10.1.11. 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); 

 Довідки (висновки, акти) експертів, що підтверджують розмір майнової 

шкоди; 

 Відповідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки і 

накладні, виписки з книг складського обліку тощо), документи (рахунки, 

квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до застрахованого 

майна), що підтверджують вартість застрахованого майна та розрахунок 

Страхової суми; 

 Документи, що забезпечують право вимоги до особи (осіб), відповідальної 

(відповідальних) за заподіяні збитки; 

 Інші документи, що підтверджують настання Страхового випадку, розмір 

збитку та є необхідними для виплати Страхового відшкодування. 

10.2. Копії документів, що подаються Страховику, повинні бути засвідчені у 

встановленому законодавством України порядку. 

10.3. Якщо це передбачено Договором страхування, то конкретний перелік 

документів, на підставі яких здійснюється виплата Страхового відшкодування, 

визначається Страховиком при з’ясуванні причин і обставин Страхового випадку та 

розміру збитку. 

10.4. 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 10.1 цих Правил). 

Страховик має право звільнити Страхувальника від обов’язку надавати частину 

документів із вищезазначеного переліку чи вимагати надання інших документів, що 

не визначені цим переліком (пункт 10.1 цих Правил), якщо це передбачено 

Договором страхування. 

10.5. Документи, зазначені в пункті 10.1 цих Правил, подаються Страховику не 

пізніше 90 (дев’яноста) календарних днів з дати настання Страхового випадку, 

якщо інше не передбачено Договором страхування. Якщо окремі документи, які 

зазначені в пункті 10.1 цих Правил, видаються відповідними компетентними 

органами, установами чи організаціями, та не можуть бути надані у такий строк 

Страховику, то такі документи надаються Страховику окремо, не пізніше 2 (двох) 

робочих днів з дня їх отримання Страхувальником (Вигодонабувачем), якщо інше 

не передбачено Договором страхування. 



 

20 

10.6. Несвоєчасне подання документів, що підтверджують настання Страхового 

випадку, розмір збитків та є необхідними для виплати Страхового відшкодування, 

може бути підставою для відмови у виплаті Страхового відшкодування, якщо це 

передбачено Договором страхування. 

 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. СТРОК 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ  

11.1. Виплата Страхового відшкодування здійснюється згідно з Договором 

страхування на підставі письмової заяви про виплату Страхового відшкодування 

Вигодонабувача, Страхувальника або їх спадкоємців, які набули право на 

отримання Страхового відшкодування згідно умов Договору страхування, та 

страхового акту, складеного Страховиком. 

11.2. Розмір Страхового відшкодування не може перевищувати розміру 

Страхової суми, відповідних лімітів відповідальності, що встановлені Договором 

страхування. 

11.3. У разі Повного знищення майна виплата Страхового відшкодування може 

бути здійснена у розмірі: 

11.3.1. Вартості знищеного майна безпосередньо до моменту настання 

Страхового випадку; 

11.3.2. Вартості заміщення знищеного майна на нове майно, ідентичне або 

аналогічне за технічними характеристиками до знищеного; 

11.3.3. Страхової суми за вирахуванням вартості вузлів, деталей, устаткування, 

обладнання та агрегатів майна, тощо, що визнані придатними для подальшого 

використання або реалізації. 

11.4. У разі Пошкодження майна виплата Страхового відшкодування 

здійснюється у розмірі вартості використаних матеріалів та проведених робіт для 

відновлення такого майна. 

11.4.1. При визначенні розміру Страхового відшкодування, пов’язаного з 

відновленням Пошкодженого майна, наступне не включаються до розміру 

Страхового відшкодування: 

11.4.1.1. Витрати, що викликані покращенням майна; 

11.4.1.2. Витрати, що викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом; 

11.4.1.3. Інші витрати, які здійснені понад необхідні витрати для відновлення 

майна. 

11.4.2. Договором страхування може бути визначений конкретний перелік 

витрат, що включаються або не включаються до розміру Страхового 

відшкодування.  

11.5. Розмір визначеного Страхового відшкодування зменшується на розмір 

обумовленої Договором страхування Франшизи, якщо вона передбачена в 

Договорі страхування. 

11.6. Якщо це безпосередньо передбачено Договором страхування, Страхове 

відшкодування може визначатись як частина від розміру відшкодування, 
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визначеного згідно з п. 11.3 та п. 11.4 Правил, відносно якого має майновий 

інтерес Вигодонабувач. Така умова може бути включена в Договір страхування у 

випадку якщо все застраховане майно або його частина отримано 

Страхувальником у кредит, за договором (угодою) оренди, прокату, лізингу, 

застави тощо і Страхове відшкодування здійснюється Вигодонабувачу, який є 

стороною договору, за яким Страхувальник отримав таке майно. 

11.7. Якщо інше не передбачено Договором страхування, розмір виплати 

Страхового відшкодування розраховується з урахуванням Зносу (знецінення) 

майна, яке застраховане за Договором страхування. 

11.8. Якщо під час укладання Договору страхування або під час настання 

Страхового випадку встановлено, що Страхова сума менша (становить певну 

частку) Вартості майна, яке застраховане за Договором страхування, Страхове 

відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по Страховому 

випадку збитків. 

11.8.1. Договором страхування може бути передбачено відшкодування збитків у 

повному обсязі, але не більше Страхової суми. 

11.9. Якщо під час укладання Договору страхування Страхувальнику надана 

розстрочка на внесення Страхового платежу, то Страховик при виплаті 

Страхового відшкодування утримує невнесену частину Страхового платежу, 

якщо інше не буде передбачено Договором страхування. 

11.10. 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. 

11.10.1. Договором страхування може бути передбачено, що відповідальність 

Страховика обмежується виплатою Страхового відшкодування по першому 

заявленому Страховому випадку. 

11.10.2. 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.  

11.11. Після виплати Страхового відшкодування за Договором страхування до 

Страховика в межах фактичних виплат переходить право вимоги (регресу), яке 

Страхувальник мав до особи, відповідальної за настання Страхового випадку. 

Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього 

від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку. 

11.12. Договором страхування може бути передбачено, що при виплаті 

Страхового відшкодування в розмірі Страхової суми, Страховик набуває права 

власності на майно (його частину), яке зазначене у Договорі страхування та 

залишилось після настання Страхового випадку. 

11.13. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то Страхувальник або 

Вигодонабувач зобов’язаний повернути Страховику отримане Страхове 

відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, 
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що за законом, цими Правилами та/або Договором страхування цілком або 

частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на отримання 

Страхового відшкодування. 

11.14. Якщо на момент настання Страхового випадку Страхувальник або 

Вигодонабувач мав Договори страхування по аналогічних ризиках із декількома 

страховими компаніями відносно одного майна, то Страхове відшкодування, що 

виплачується усіма страховими компаніями, не може перевищувати розміру 

завданого збитку. При цьому кожна страхова компанія здійснює виплату 

пропорційно розміру Страхової суми за укладеним нею Договором страхування, 

якщо інше не буде передбачено Договором страхування. 

11.15. Рішення про здійснення страхової виплати приймається Страховиком не 

пізніше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту отримання Страховиком 

всіх необхідних документів, що підтверджують настання Страхового випадку та 

є необхідними для здійснення страхової виплати (розділ 10 цих Правил), а також 

з урахуванням підпункту 6) пункту 8.2 цих Правил, якщо інше не передбачено 

Договором страхування.  

11.16. Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється Страховим 

актом, який складається Страховиком у формі, що визначається Страховиком. 

11.17. Виплата Страхового відшкодування здійснюється Страховиком не пізніше 

10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Страхового акту, що складається 

Страховиком, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

12. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО 

ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

12.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат є: 

12.1.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 

страхування, спрямовані на настання Страхового випадку. Зазначена норма не 

поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового 

обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 

майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій 

Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, 

встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

12.1.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на 

користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до 

Страхового випадку; 

12.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

Договору страхування або про факт настання Страхового випадку; 

12.1.4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим 

страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; 

12.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання Страхового 

випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 
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12.1.6. інші випадки, передбачені законом. 

12.2. Договором страхування може бути передбачено, що: 

12.2.1. При відмові Страхувальника від права вимоги (регресу), яке 

Страхувальник мав до особи, відповідальної за настання Страхового випадку, 

або якщо здійснення такого права буде з вини Страхувальника неможливим, 

Страховик звільняється в повному обсязі від обов’язку здійснити виплату 

Страхового відшкодування, а якщо Страхове відшкодування було виплачено, то 

Страхувальник зобов’язаний повернути його Страховику. 

12.2.2. Страховик звільняється від виплати Страхового відшкодування в частині 

відшкодування збитків, які виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно 

не вживав розумних, посильних та доцільних заходів, необхідних для зменшення 

розміру можливих збитків. 

12.2.3. Страхове відшкодування не виплачується, якщо Страхувальник не 

повідомив Страховика про зміну обставин, що мають істотне значення для 

оцінки Страхового ризику, чи про виникнення збитку. 

12.2.4. Страхове відшкодування не виплачується у випадках, зазначених у 

розділі 4 цих Правил, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

12.3. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 

відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. 

12.4. Рішення про відмову в здійсненні страхової виплати приймається 

Страховиком у строк не більше 45 (сорока п’яти) календарних днів з моменту 

одержання Страховиком заяви про страхову виплату та документів, зазначених у 

розділі 10 цих Правил, з урахуванням підпункту 6) пункту 8.2 цих Правил, та 

протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення 

повідомляється Страхувальнику (Вигодонабувачу) в письмовій формі з 

обґрунтуванням причин відмови, якщо інше не зазначено в Договорі 

страхування.  

12.5. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено 

Страхувальником у судовому порядку. 

 

13. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

13.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою 

сторін, а також у разі: 

13.1.1. закінчення строку дії; 

13.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 

обсязі; 

13.1.3. несплати Страхувальником Страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки. При цьому Договір страхування 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 страхування; 

13.1.4. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-
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фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 

статтями 22, 23 і 24 Закону України «Про страхування»; 

13.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

13.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 

недійсним; 

13.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України. 

13.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору 

страхування.  

13.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка 

сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних 

днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не 

передбачено.  

13.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому Страхові платежі за період, що 

залишився до закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку Страхового 

тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування, що були здійснені за цим 

Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 

Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику 

сплачені ним Страхові платежі повністю. 

13.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою 

Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним Страхові 

платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником 

умов Договору страхування, то Страховик повертає йому Страхові платежі за 

період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку Страхового 

тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування, що були здійснені за цим 

Договором страхування. 

13.6. За умови дострокового припинення дії Договору страхування, не 

допускається повернення Страхувальнику коштів (Страхових платежів) 

готівкою, якщо Страхові платежі було здійснено в безготівковій формі. 

13.7. Зміни та доповнення вносяться у Договір страхування за згодою 

Страхувальника та Страховика шляхом укладання додаткових угод, 

підписаних сторонами та скріплених  печаткою – для юридичних осіб, і які 

стають невід’ємною частиною Договору страхування. Порядок внесення змін 

та доповнень у Договір страхування визначається умовами такого Договору 

страхування. 

 

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

14.1. Спори по Договору страхування між Страховиком та Страхувальником 

(Вигодонабувачем) вирішуються шляхом переговорів. 
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14.2. Якщо сторони Договору страхування шляхом переговорів не дійшли згоди, 

то вирішення спорів здійснюється в порядку, встановленому законодавством 

України. 

 

15. СТРАХОВІ ТАРИФИ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ 

15.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на 

підставі відповідної статистики настання Страхових випадків. Розміри базових 

річних Страхових тарифів наведено у Додатку № 1 до цих Правил. Конкретний 

розмір Страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою 

сторін. 

15.2. Розмір Страхового платежу визначається залежно від розміру Страхової 

суми на підставі Страхових тарифів, що наведені у Додатку № 1 до цих Правил, 

на умовах та у порядку, передбаченому Договором страхування. 

15.3. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами відповідно до 

умов Договору страхування. 

15.4. Страхувальник може сплачувати Страховий платіж готівкою в касу 

Страховика (агента Страховика) або шляхом перерахування коштів на поточний 

рахунок Страховика. 

15.5. Конкретний розмір Страхового тарифу та Страхового платежу визначається 

у Договорі страхування. 

15.6. Договір страхування може укладатися з використанням Франшизи. 

15.6.1. Франшиза вираховується при настанні кожного Страхового випадку. 

15.6.2. Конкретний розмір Франшизи встановлюється Договором страхування. 

15.7. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право 

вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент – 

у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у 

випадках, передбачених чинним законодавством України. Якщо дія Договору 

страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з 

іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється 

відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. 

 

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

16.1. 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. 

16.2. Зміни та доповнення до Договору страхування можуть бути внесені 

виключно за взаємною згодою сторін Договору страхування шляхом укладання 

додаткової письмової угоди до Договору страхування. 

16.3. Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у 

здійсненні виплат Страхового відшкодування, зазначені у цих Правилах, але які 
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не передбачені Законом України «Про страхування», повинні бути передбачені 

Договором страхування. 

16.4. У кожний Договір страхування по взаємній згоді сторін можуть бути 

включені інші умови, якщо ці умови не суперечать законодавству України та 

цим Правилам. 

16.5. 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. 

16.6. У випадку, якщо Договір страхування конкретизує, уточнює або доповнює 

положення цих Правил, то пріоритетну силу мають положення Договору 

страхування. 

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

страхування може містити інші умови за згодою сторін. 
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Додаток №1 
 

до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків  
та ризиків стихійних явищ 

 

 

Страхові тарифи 
 

Таблиця 1. Базові річні Страхові тарифи по группам Страхових ризиків, % 
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0,5 0,15 0,002 0,04 0,012 0,003 0,004 0,003 0,004 0,004 0,005 

 

1. Норматив витрат на ведення справи становить 40%. 

2. При укладенні Договорів страхування застосовуються базові річні Страхові тарифи (у % від Страхової суми), які наведені в 

Таблиці 1. 

3. Страховий тариф для конкретного виду застрахованого майна та застрахованого Страхового ризику в кожному конкретному випадку 

розраховується шляхом множення базового Страхового тарифу на поправочні коефіцієнти. 
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Поправочні коефіцієнти застосовуються в залежності від факторів, що суттєво впливають на визначення Страхового ризику, та 

конкретних умов Договору страхування, зокрема: 

Поправочний коефіцієнт Діапазон значень 

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

Призначення застрахованого майна 0,5 – 1,6 

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

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

Місце знаходження застрахованого майна 1,0 – 2,0 

Інші фактори, що суттєво впливають на визначення страхового ризику  0,5 – 2,0 

Строки сплати Страхових платежів 0,9 – 1,2 

Обсяг Страхового захисту (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 урахування ступеню Зносу (знецінення) майна на запасні 

частини (деталі, вузли, агрегати, прилади тощо), що замінюються при ремонті застрахованого 

майна, який здійснюється з метою усунення наслідків Страхового випадку  

1 – 3 

У випадку якщо Договір страхування укладається на строк менший одного року, можуть бути застосовані наступні поправочні 

коефіцієнти: 

Строк дії Договору страхування 

(кількість повних місяців) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Значення поправочного коефіцієнту 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 

В залежності від величини Франшизи до базового Страхового тарифу застосовується поправочні коефіцієнти: 

Розмір Франшизи Значення поправочного коефіцієнту 

від 0,00 до 2,00 1,00 

від 2,01 до 4,99 0,95 

більше 5,00 0,90 

 

В залежності від конкретних умов Договору страхування, розміру Страхової суми та інших суттєвих в кожному конкретному випадку 

факторів, відмінних від наведених вище, до базового Страхового тарифу застосовуються  поправочні коефіцієнти від 0,1 до 10,0. 

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

Актуарій ________________________________________________________________________ 

 

Свідоцтво _______________________________________________________________________   
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