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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. На підставі цих Правил і відповідно до чинного законодавства України Товариство з 

додатковою відповідальністю «РОСНО Україна» (надалі Страховик) укладає договори 

страхування втрати майна внаслідок припинення права власності (надалі “договір страхування”) з 

фізичними та юридичними особами (надалі Страхувальник). 

1.2. Страхувальниками можуть бути фізичні особи, в тому числі фізичні особи – підприємці 

(суб’єкти підприємницької діяльності), юридичні особи, зареєстровані належним чином на 

території України, а також іноземні юридичні особи (нерезиденти України) та постійні 

представництва іноземних юридичних осіб, що володіють індивідуально визначеним майном на 

праві власності, що знаходиться в законному обігу на території України (надалі – «Майно»).   

1.3. Договори страхування укладаються на користь Страхувальника або іншої особи, що має 

майновий інтерес відносно збереження Майна, який ґрунтується на законі або іншому правовому 

акті чи договорі (надалі “Вигодонабувач”). Вигодонабувач – це особа, яка має майновий інтерес в 

збереженні Майна і може отримати збитки внаслідок настання страхового випадку. 

1.4. Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати фізичних або 

юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхових сум (страхового відшкодування), а 

також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування. 

1.4.1. Вигодонабувач не може бути замінений іншою особою після того, як він виконав будь-яке 

зобов’язання за договором страхування та/або висунув Страховику вимогу про виплату страхового 

відшкодування. 

1.4.2. Укладання договору страхування на користь Вигодонабувача не звільняє Страхувальника 

від виконання обов’язків за договором страхування, якщо договором страхування не передбачено 

інше або обов’язки Страхувальника виконані Вигодонабувачем. 

1.4.3. Страховик вправі вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків за договором 

страхування, включаючи обов’язки, покладені на Страхувальника, проте не виконані ним, при 

висуненні Вигодонабувачем вимоги про виплату страхового відшкодування. 

1.4.4. Порушення умов договору страхування Вигодонабувачем визнається як порушення умов 

договору страхування самим Страхувальником. 

1.5. Договір страхування, який було укладено з особою, що не має законного майнового інтересу 

щодо збереження Майна, вважається недійсним.      

1.6. У разі укладення договору страхування на підставі цих Правил, останні стають невід’ємною 

частиною договору страхування та обов’язкові як для Страховика, так і для Страхувальника.    

1.7. Метою проведення страхування на умовах цих Правил є забезпечення Страхувальнику 

гарантій відшкодування понесених ним збитків у зв’язку з втратою Майна внаслідок припинення 

чи обмеження його майнових прав, закріплених у правовстановлюючих документах на нерухоме 

майно. 

1.8. При укладанні договору страхування в його тексті можуть бути зміни, виключення або 

доповнення окремих положень цих Правил, що не суперечать їм та чинному законодавству 

України.  

 

 

2. ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Об’єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать чинному 

законодавству України, пов’язані з ризиком виникнення збитків внаслідок втрати Майна в 

результаті припинення права власності на нього. 

2.2. Майном, що підлягає страхуванню відповідно до цих Правил, може бути рухоме та нерухоме 

майно, яке або частка якого належить Страхувальнику на праві власності.  

Зокрема, страхування розповсюджується на наступне Майно: 

- будівлі та споруди (приміщення виробничого, адміністративного та складського призначення, в 

тому числі внутрішнє оздоблення (ремонт) та інженерні комунікації цих приміщень, які є їх 

невід’ємною частиною); 
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- житлові квартири, будинки (в тому числі внутрішнє оздоблення (ремонт) та інженерні 

комунікації цих приміщень, які є їх невід’ємною частиною); 

- рухоме майно (меблі, побутова та офісна техніка, комп’ютерна техніка та електроніка, 

технологічне обладнання, машини та устаткування, товарні запаси, транспортні засоби тощо).  

Договором страхування може бути передбачене інше Майно, щодо якого може бути укладено 

договір страхування відповідно до цих Правил. 

2.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, Майном, що не може бути застраховане за 

цими Правилами, є: 

2.3.1. гроші (в тому числі іноземна валюта) та цінні папери; 

2.3.2 рукописи, креслення, плани, малюнки та інші документи, бухгалтерські та ділові документи, 

інші види документації; технічні носії інформації комп’ютерних систем, слайди, фотознімки, 

аудіо- та відеозаписи; 

2.3.3. дорогоцінні та рідкоземні метали, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння; 

2.3.4. картини, поштові марки, антикварні предмети, скульптури та інші витвори мистецтва, 

колекції з них; 

2.3.5. предмети релігійного культу; 

2.3.6. домашні тварини, птахи, кімнатні рослини, хутряні звірі та інші тварини; 

2.3.7. запасні частини та комплектуючі до транспортних засобів; 

2.3.8. майно, яке не можна індивідуалізувати. 

2.4. Майно – це об’єкт або об’єкти, право володіння та/або користування та/або розпорядження 

якими належить конкретно визначеній юридичній або фізичній особі. 

 

2.5. На підставі цих Правил не можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника, 

пов’язані з можливістю понести збитки в результаті втрати чи обмеження майнових прав на 

нерухоме майно: 

2.5.1. яке не зареєстроване у встановленому порядку в відповідних органах державної реєстрації; 

2.5.2. на яке звернене стягнення на дату укладення договору страхування; 

2.5.3. права на яке підлягають обмеженню чи припиненню на дату укладення договору 

страхування. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 

 

3.1. Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) – грошова сума, в межах якої Страховик 

відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

3.2. Страхова сума не повинна перевищувати дійсної вартості Майна в місці його знаходження на 

день укладення договору страхування. Страхування не повинно бути джерелом необґрунтованого 

збагачення Страхувальника. Основою для визначення суми страхового відшкодування є дійсна 

вартість застрахованого Майна на дату настання страхового випадку, що визначається виходячи з 

первісної вартості застрахованого Майна за вирахуванням зносу.  

3.3. Дійсна вартість Майна визначається як: 

3.3.1. Для будівель та споруд: 

 - вартістю будівництва (виробництва) аналогічного майна в даній місцевості в тому ж 

експлуатаційно-технічному стані за вирахуванням зносу або вартістю його набуття в даній 

місцевості або 

- ринковою вартістю Майна, яка визначена шляхом проведення експертної оцінки або 

встановлюється відповідно до договору купівлі-продажу. 

3.3.2. Для рухомого майна (меблі, побутова та офісна техніка, комп’ютерна техніка та електроніка, 

технологічне обладнання, машини та устаткування, автомобілі тощо) - виходячи з суми, 

необхідної для придбання майна, повністю аналогічного втраченому, за вирахуванням зносу; 

3.3.3. Для товарів, що виготовляються Страхувальником (як для незавершеного виробництва, так і 

готових товарів) - витратами виробництва, необхідними для повторного виготовлення 

пошкоджених товарів, але не більше їх продажної ціни; 
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3.3.4. Для товарів, якими Страхувальник торгує, а також для сировини, закупленої 

Страхувальником, - їх вартістю за цінами, необхідними для повторної їх закупівлі, але не понад 

цін, по яких вони могли б бути продані на дату страхового випадку.  

3.4. Дійсна вартість Майна, що зазначена в договорі страхування, не може бути надалі оскаржена, 

за винятком випадку, коли Страховик, який не скористався до укладення договору страхування 

своїм правом на оцінювання страхового ризику, був навмисно введений в оману відносно цієї 

вартості. 

3.5. Якщо страхова сума, встановлена у договорі страхування менше дійсної вартості Майна на 

момент настання страхового випадку, страхове відшкодування виплачується пропорційно 

співвідношенню страхової суми та дійсної вартості Майна. Відповідність страхової суми дійсній 

вартості предмета страхування визначається за всім договором страхування або за окремим 

Майном. 

3.6. Якщо страхова сума значно перевищує дійсну вартість Майна, як Страховик, так і 

Страхувальник можуть вимагати зниження страхових сум та відповідного перерахування 

страхової премії, а договір страхування вважається недійсним відносно тієї частини страхової 

суми, яка перевищує дійсну вартість Майна. 

3.7. В усіх випадках розмір страхового відшкодування за договором страхування не повинен у 

цілому перевищувати страхової суми та розміру дійсних збитків внаслідок настання страхового 

випадку. 

3.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, після сплати страхового відшкодування 

страхова сума зменшується на величину виплаченого страхового відшкодування. Зменшення 

страхової суми здійснюється з дня настання страхового випадку. 

3.9. Якщо у момент настання страхового випадку стосовно застрахованого Страховиком Майна 

діяли також інші договори страхування з іншими Страховиками (подвійне страхування), 

відшкодування по збиткам , що він отримує від усіх Страховиків, не може перевищувати дійсної 

вартості Майна та розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, у яких Майно 

застраховане кожним Страховиком, а Страховик виплачує відшкодування тільки у частині, яка 

припадає на його частку. 

3.10. Договором страхування може бути передбачена частина збитків, що не відшкодовується 

страховиком згідно з договором страхування – франшиза.  

Франшиза може бути: 

- безумовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком; збитки, що не 

перевищують франшизи, не відшкодовуються; 

- умовна - збитки, що перевищують розмір франшизи, відшкодовуються в повному обсязі 

без вирахування франшизи; збитки, що не перевищують франшизи, не відшкодовуються. 

 Під збитками, відповідно до цього пункту Правил, розуміються збитки, які підлягають 

відшкодуванню згідно умов договору страхування, укладеному на підставі цих Правил. 

3.11. Під час дії договору страхування розмір страхової суми за згодою сторін може бути 

змінений. При цьому Страховик має право здійснити перерахування страхової премії. 

 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

4.1. Страховий ризик - певна подія, на  випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання. 

4.2. Страховий  випадок - подія, передбачувана договором страхування, яка відбулась і з 

настанням  якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику або Вигодонабувачу.  

4.3. Страховим випадком є втрата Майна внаслідок втрати Страхувальником права власності на 

нього з причин, що не залежать від Страхувальника, а саме внаслідок: 

4.3.1. Наявності майнових прав на нерухоме майно в інших осіб, ніж вказані в договорі 

страхування. 

4.3.2. Будь-якого обмеження майнових прав, в тому числі наявності боргового зобов’язання або 

перешкоди для здійснення права власності. 

4.3.3. Недійсності або незаконності  зобов’язання за договором застави (іпотеки). 

4.3.4. Переваги будь-якого боргового зобов’язання або обмеження за зобов’язанням, яке 

встановлене чинним законодавством та діяло на дату укладення договору страхування. 
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4.3.5. Інших ймовірних та випадкових подій (обставин), які можуть призвести до втрати або 

обмеження майнових прав Страхувальника на нерухоме майно, невиключених цими Умовами або 

договором страхування та невідомих Страхувальнику під час укладання договору страхування. 

4.4. Страховик також відшкодовує Страхувальнику розумні та доцільні витрати, які він здійснив 

при настанні страхового випадку з метою запобігання або зменшення розміру збитків, якщо це 

передбачено договором страхування. 

4.6. Відповідальність Страховика за виконання прийнятих за договором страхування обов’язків у 

частині виплати страхового відшкодування настає після вступу в законну силу рішення суду, яке 

анулює правочин (угоду, договір), за яким встановлювалось право власності Страхувальника на 

Майно або після набрання чинності актом, що припиняє право власності Страхувальника на 

Майно.    

4.7. Страховик сплачує страхове відшкодування за страховий випадок, який настав як у період дії 

договору страхування, так  і після його закінчення, якщо позовні вимоги у відношенні Майна 

заявлені в період строку дії договору страхування. 

 

 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

5.1. Якщо інше не передбачено договором страхування, подія, зазначена в п.4.3 даних Правил, не 

визнається Страховим випадком, та збитки, що виникли при цьому, не відшкодовуються, якщо 

Страхувальник визнаний рішенням (в т.ч. постановою, ухвалою тощо) суду недобросовісним 

набувачем або така подія виникла внаслідок: 

5.1.1. погашення Страхувальником боргових зобов’язань, у тому числі внаслідок банкрутства 

(неплатоспроможності), сплати штрафів тощо за рахунок Майна; 

5.1.2. настання надзвичайних та непереборних за даними умовами обставин (непереборна сила), в 

тому числі через дію ядерного вибуху, радіації чи радіоактивного зараження, воєнних дій чи їх 

наслідків, терористичних актів, громадянської війни, народних хвилювань страйків чи локаутів, 

конфіскації, реквізиції, арешту, розпоряджень військових або цивільних влад; 

5.1.3. вилучення, в тому числі шляхом викупу Майна, для державних потреб, на основі актів 

уповноважених державних органів; 

5.1.4. видання уповноваженим органом влади нормативного акту, в результаті якого право 

власності Страхувальника на Майно припиняється; 

5.1.5. втрати зареєстрованих у встановленому порядку документів, що підтверджують право 

власності на Майно, при неможливості відновити такі документи; 

5.1.6. фактів або обставин, які на дату початку дії договору страхування були відомі  

Страхувальнику (Вигодонабувачу), або він повинен був передбачити, що вони можуть призвести 

до настання події, що може бути визнана страховою; 

5.1.7. позовних вимог, що виникають з фактом, ситуацією, які на дату початку дії договору 

страхування були відомі Страхувальнику (Вигодонабувачу), або Страхувальник (Вигодонабувач) 

повинен був передбачити, що вони можуть призвести до настання події, що може бути визнана 

страховою; 

5.1.8. позовних вимог до Страхувальника (Вигодонабувача), який скоїв злочин, що знаходиться у 

прямому причинному зв'язку зі страховим випадком; 

5.1.9. позовних вимог, що виникли в результаті укладення Страхувальником (Вигодонабувачем) 

угоди, предметом якої був перехід права власності на Майно до Страхувальника, при чому, 

Страхувальник заздалегідь знав про її протиправність, а також угоди, що виконана ним із 

порушеннями норм закону; 

5.1.10. дій (бездіяльності) Страхувальника внаслідок зловживання алкогольними напоями або 

наркотичними засобами, а також внаслідок перебування в стані, коли Страхувальник був 

дієздатним, але в момент укладення угоди нездатним розуміти значення своїх дій. 

5.1.11. добровільного передання Страхувальником Майна іншим особам за платним або 

безоплатним договором; 

5.1.12. відмови Страхувальника від права власності на Майно; 

5.1.13. використання Страхувальником Майна не відповідно до  його призначення або з 

порушенням законодавства; 
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5.1.14. зміни Страхувальником характеристик, властивостей та конструктивних параметрів Майна; 

5.1.15. інших обставин, які прямо не передбачені цими Правилами.  

5.2. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо збиток настав через: 

вилучення, конфіскацію, реквізицію, арешт та інші дії за розпорядженням державних органів по 

відношенню до Майна. 

 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Страховика та Страхувальника. 

6.2. Договір страхування набуває чинності з дня надходження страхової премії (першого 

страхового платежу) на розрахунковий рахунок або до каси Страховика, але не раніше вказаної у 

договорі страхування дати, і закінчується в день, вказаний у договорі страхування як день його 

закінчення, якщо інше не передбачено в договорі страхування. 

6.3. Договори страхування діють на території України. 

 

7. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ 

 

7.1. Під страховою премією розуміють плату за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний 

сплатити Страховику в порядку та в строки, встановлені договором страхування. 

7.2. Страхова премія сплачується, як правило, одноразово за весь строк дії договору страхування, 

якщо інше не передбачено ним. 

7.3. При сплаті страхової премії у розстрочку розмір страхових внесків і строки їх сплати 

відображаються в договорі страхування. 

7.4. Страхова премія може бути сплачена наступним чином: 

7.4.1. Шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок Страховика. 

7.4.2. Готівкою через касу Страховика. 

7.4.3. Поштовим переказом. 

7.5. Страхова премія розраховується виходячи із страхової суми за страховим тарифом, 

розрахованим Страховиком на строк страхування в 1 (один) рік. 

7.6. При укладанні договору страхування на строк, менший за один рік, страхові тарифи 

(розраховані на один рік) коригуються відповідно до коефіцієнтів, зазначених у таблиці, за 

наступною формулою: 

 

Страховий тариф = Базовий страховий тариф * Коефіцієнт 

 

 Термін дії договору страхування, місяців 

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

Коефіцієнт 0,18 0,3 0,4 0,5 0,6 0,70 0,75 0,8 0,85 0,90 0,95 1 

 

7.7. При укладанні договору страхування на строк, більший за один рік, страхові тарифи 

(розраховані на один рік) коригуються відповідно до коефіцієнтів, зазначених у таблиці, за 

наступною формулою: 

 

Страховий тариф = Базовий страховий тариф * Коефіцієнт 

 

 Термін дії договору страхування, років 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коефіцієнт 1 1,9 2,7 3,4 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

 

8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

8.1. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком,  згідно  з якою 

Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити  виплату 

страхового відшкодування Страхувальнику,  а  Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові 

платежі у визначені  строки  та виконувати інші умови договору. 
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8.2. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви (анкети) Страхувальника, яка є 

невід’ємною частиною договору страхування. Заява складається Страхувальником, і повинна 

передбачувати всі необхідні відомості про об’єкт та предмет страхування та заявлені права на 

нього. 

8.3. При укладанні договору страхування, Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховику 

про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення ступеню ризику 

стосовно Майна, яке приймається на страхування. Страхувальник зобов’язаний також дати 

відповіді на усі поставлені йому Страховиком питання, що мають відношення до визначення 

ступеню ризику стосовно об’єкту страхування.  

8.4. Факт  укладення  договору  страхування може посвідчуватися страховим полісом або 

страховим сертифікатом, що є формою договору страхування. 

8.5. Протягом строку дії договору страхування його умови можуть бути змінені зі згоди 

Страховика та Страхувальника, якщо інше не передбачено договором страхування. 

 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

9.1. Страхувальник зобов’язаний: 

9.1.1. При укладанні договору страхування повідомити необхідні дані про себе, про 

Вигодонабувача, про предмет страхування, а також про всі відомі йому обставини, що мають 

істотне значення для визначення ймовірності настання страхового випадку та ступеня страхового 

ризику, якщо ці обставини не відомі і не можуть бути відомими Страховику. До заяви про 

укладання договору страхування додаються: правовстановлюючі документи на предмет 

страхування (свідоцтво про право власності, договір, рішення суду, розпорядження відповідного 

органу тощо – залежно від виду предмета страхування), документи про технічний та 

експлуатаційний стан предмету страхування (фінансово-особовий рахунок, довідка про вартість, 

план земельної ділянки, технічний паспорт тощо – залежно від виду предмету страхування), 

документи, що свідчать про виникнення та перехід права власності на предмет страхування (витяг 

з домової книги, свідоцтво про державну реєстрацію права власності тощо – залежно від виду 

предмету страхування).  

9.1.2. Своєчасно сплачувати страхову премію, а також у строки, передбачені договором 

страхування, сплачувати страхові внески (якщо договором страхування передбачена оплата 

страхової премії в розстрочку). 

9.1.3. Не передавати будь-кому предмет страхування у вигляді забезпечення виконання своїх 

обов’язків або обов’язків третіх осіб, якщо інше не передбачено договором страхування.  

9.1.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів повідомити Страховика про факт укладання договору 

страхування Майна у інших Страховиків. 

9.1.5. Відповісти на всі поставлені питання відносно предмету страхування й забезпечити його 

огляд та оцінку у випадку необхідності. 

9.1.6. Протягом 5 (п’яти) робочих днів під час строку дії договору страхування сповістити 

Страховика про зміни (які стали йому відомі), що можуть вплинути на збільшення ступеню 

страхового ризику, в тому числі про втрату документів, що підтверджують права власності на 

предмет страхування. 

9.1.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 5 (п’яти) робочих днів, 

якщо інше не передбачене договором страхування. 

9.1.8. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку. 

9.1.9. У строк не більше 5 (п'яти) робочих днів письмово повідомити Страховика шляхом, що 

дозволяє визначити дату відправлення повідомлення, про будь-яку подію, наслідком якої може 

бути настання страхового випадку (про повістку (виклик) до суду, позовну заяву, наявність 

приводів та обґрунтувань до збудження кримінальної справи тощо), і забезпечити Страховика 

всією необхідною інформацією та документацією відносно усіх обставин справи, зокрема, будь-

якою інформацією, документами, отриманими у зв’язку з цією подією, включаючи назви, імена та 

адреси всіх осіб, залучених до подій, у тому числі позивачів. 
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9.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам. 

9.3. Страхувальник має право: 

9.3.1. Вимагати надання Страховиком для ознайомлення його ліцензії, фінансових показників, 

умов страхування. 

9.3.2. Замінити Вигодонабувача, названого в договорі, іншою особою до настання страхового 

випадку (якщо інше не передбачено договором страхування), письмово повідомивши про це 

Страховика. Вигодонабувач не може бути замінений іншою особою після того, як він виконав 

який-небудь з обов’язків за Договором страхування або висунув Страховику вимогу про виплату 

страхового відшкодування. 

9.3.3. Отримати дублікат договору страхування у випадку його втрати. 

9.3.4. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку з урахуванням 

положень цих Правил та договору страхування; 

9.3.5. Достроково припинити договір страхування у відповідності з цими Правилами; 

9.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страхувальника, 

що не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам. 

9.5. Страховик зобов’язаний: 

9.5.1. За вимогою Страхувальника (Вигодонабувача) ознайомити його з ліцензією; 

9.5.2. Видати дублікат договору страхування у випадку його втрати Страхувальником на основі 

письмової заяви останнього. Оригінал договору  при цьому анулюється, про що робиться відмітка 

в дублікаті. 

9.5.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, 

вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового 

відшкодування Страхувальнику. 

9.5.4. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 

передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за 

несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки 

(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або чинним 

законодавством України. 

9.5.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку з метою 

запобігання або зменшення обсягу збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

9.5.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або 

у випадку збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування на відповідних 

умовах. 

9.5.7. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком 

випадків, передбачених чинним законодавством України. 

9.6. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страховика, 

що не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам. 

9.7. Страховик має право: 

9.7.1. Вимагати зміну умов договору страхування або сплати додаткової страхової премії після 

повідомлення про обставини, що ведуть за собою збільшення ступеня страхового ризику, 

пропорційно його збільшенню. 

9.7.2. Перевіряти відомості Страхувальника, а також коригувати умови договору страхування за 

згодою сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або обсягу страхової 

відповідальності Страховика. 

9.7.3. Припинити дію договору страхування у відповідності до цих Правил, якщо Страхувальник 

не згоден зі змінами умов договору страхування або сплатою додаткового страхового внеску при 

збільшенні ступеню страхового ризику. 

9.7.4. Припинити дію договору страхування з дня, коли йому стало відомо про обставини, що 

збільшують ступінь страхового ризику, направивши Страхувальнику письмове повідомлення, при 

неповідомленні Страхувальником Страховика про таке збільшення ступеню страхового ризику. 

Страховик не має права припинити дію договору страхування, якщо обставини, що призводять до 

збільшення страхового ризику, вже відпали. 

9.7.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір за страховими 

випадками, що настали в наслідок подання позовної заяви до Страхувальника (Вигодонабувача) з 
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приводу Майна в період часу з моменту зміни ступеня страхового ризику до моменту зміни умов 

договору страхування та сплати додаткової страхової премії. 

9.7.6. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо 

Страхувальник не виконає будь-яких із перелічених у договорі страхування своїх обов’язків. 

9.7.7. Відмовити в укладанні договору страхування або встановити підвищений страховий тариф 

при підвищеному ступені страхового ризику. 

9.7.8. Вимагати від Страхувальника надання повної інформації про попереднє страхування. 

9.7.9. У випадку переходу права на володіння та/або користування та/або розпорядження на 

Майно іншій особі без повідомлення про це Страховика протягом трьох днів з моменту такого 

переходу, останній має право достроково припинити дію договору страхування відповідно до цих 

Правил або відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

9.7.10. Якщо після укладення Договору страхування було встановлено, що Страхувальник 

повідомив свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування або про факт настання страхового 

випадку, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

9.7.11. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків згідно договору страхування, що 

лежать на Страхувальникові, але не були виконаними ним, при висуванні Вигодонабувачем 

вимоги на сплату страхового відшкодування. 

9.7.12. Взяти на себе захист прав Страхувальника й вести всі справи по врегулюванню суперечки, 

а також виступати в суді від імені Страхувальника. 

9.8. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та/або обов’язки 

Сторін, що не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам. 

9.9. У разі невиконання або неналежного виконання прийнятих за договором страхування 

зобов’язань, Страховик та Страхувальник несуть відповідальність у відповідності до чинного 

законодавства України. 

 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

10.1. При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, Страхувальник 

зобов’язаний: 

10.1.1. Повідомити Страховика про отримання позову, претензії або іншого повідомлення, що 

може бути підставою настання страхового випадку, протягом 3 днів з моменту отримання. 

10.1.2. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення розміру збитків при 

настанні страхового випадку. 

10.1.3. На вимогу Страховика повідомити йому у письмовому вигляді інформацію, необхідну для 

визначення розміру збитків при настанні страхового випадку. 

10.1.4 При судовому врегулюванні суперечки не перешкоджати праву Страховика вступати до 

справи в якості третьої особи до постанови судом рішення, а також на вимогу Страховика 

клопотати перед судом про залучення Страховика до справи в якості третьої особи, що не заявляла 

самостійної вимоги. 

10.1.5. У процесі судового розгляду не здійснювати дій, не робити заяв по суті справи, що 

розглядається у відношенні предмету страхування без узгодження із Страховиком. 

10.2. Якщо Страхувальник не виконає будь-які з вищезазначених обов’язків, Страховик має право 

відмовити або зменшити суму виплати страхового відшкодування. 

 

11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

11.1. Відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та 

розмір збитку. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику всі необхідні документи, що 

мають відношення до страхового випадку для визначення розміру збитків внаслідок його 

настання. Неподання таких документів дає Страховику право відмовити у виплаті відшкодування  

або його частини, якщо документально підтверджена лише частина збитку (якщо така умова 

передбачена договором страхування). 

11.2. Страхувальник зобов’язаний надати наступні документи Страховику у випадку настання 

події, що має ознаки страхового випадку: 
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- заява про страховий випадок з вимогою сплатити страхове відшкодування; 

- документи, що підтверджують право власності Страхувальника на предмет страхування; 

- документи, що підтверджують вартість застрахованого майна; 

- претензія Третьої особи до Страхувальника; 

- документи компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку. 

- рішення (в т.ч. постанова, ухвала тощо) суду, що набрало законної сили, про припинення права 

власності на Майно, а також інші рішення суду щодо Майна. 

11.3. Договором страхування можуть бути передбачені додаткові документи, що мають бути 

надані Страхувальником. 

11.4. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі даних, що були надані 

Страхувальником, виходячи з дійсної вартості втраченого майна, страхових сум та документів, що 

підтверджують розмір завданих збитків при настанні страхового випадку. 

 

 

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.   

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  

 

12.1. Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов 

договору страхування при настанні страхового випадку.  

12.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, встановленої 

договором страхування з урахуванням франшизи. Розмір страхового відшкодування 

встановлюється після вирахування франшизи та сум, отриманих Страхувальником в результаті 

реституції, інших сум, отриманих Страхувальником від третіх осіб. 

12.3. Якщо умовами договору страхування передбачена сплата страхової премії в розстрочку, то 

сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті, зменшується на суму несплачених 

страхових внесків. 

12.4. У випадку, якщо згідно постанови суду Страхувальник (Вигодонабувач) позбавляється права 

на предмет страхування повністю, страхове відшкодування визначається, виходячи з повної 

страхової суми, але не більше дійсної вартості Майна. 

12.5. У випадку, якщо згідно постанови суду Страхувальник (Вигодонабувач) позбавляється права 

на предмет страхування частково, страхове відшкодування визначається Страховиком як частка 

страхової суми, пропорційна вартісній частці Майна, на яке втрачено право, у загальній вартості 

предмета страхування. 

12.6. Загальна сума виплат не може перевищувати страхову суму за договором страхування. 

12.7. Страхове відшкодування може бути сплачено представнику Страхувальника 

(Вигодонабувача) за законом або дорученням, а також спадкоємцям у випадку смерті 

Страхувальника (Вигодонабувача). 

12.8. Виплата страхового відшкодування здійснюється перерахуванням на банківський рахунок 

Страхувальника (Вигодонабувача), поштовим переказом за рахунок одержувача, готівкою або 

іншим чином, передбаченим Договором страхування. 

12.9. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування при невиконанні умов 

пунктів 9.1 та 10.1 цих Правил, або якщо встановлено, що Страхувальник повідомив невірні 

відомості про обставини, що мають суттєве значення для визначення ступеня страхового ризику.  

Рішення про відмову страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику у письмовій 

формі з обґрунтуванням причини, відповідно до розділу 13 цих Правил. 

12.10. Якщо у момент настання страхового випадку стосовно застрахованих Страховиком об’єктів 

діяли також інші договори страхування з іншими Страховиками, відшкодування по збиткам 

розподіляється пропорційно співвідношенню страхових сум, у яких об’єкт застрахований кожним 

Страховиком, а Страховик виплачує відшкодування тільки у частині, яка припадає на його частку. 

12.11. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі: 

12.11.1. невиконання Страхувальником обов’язків, передбачених цими Правилами та/або 

договором страхування; 

12.11.2. навмисні дії Страхувальника, 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, 
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честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої 

укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;  

12.11.3. вчинення Страхувальником-фізичною особою умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку;  

12.11.4. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або 

про факт настання страхового випадку;  

12.11.5. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 

заподіянні;  

12.11.6. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та 

розміру збитків;  

12.11.7. інші випадки, передбачені законодавством України.  

12.12. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у 

здійсненні страхових відшкодувань, якщо це не суперечить законодавству України. 

 

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

13.1. Строк прийняття рішення що до сплати або відмови від виплати страхового відшкодування 

становить 30 (тридцять) днів з дня надання Страхувальником Страховику усіх необхідних  

документів, які вимагає Страхових та які передбачені розділом 11 цих Правил і договором 

страхування.  

13.2. У випадку відмови від виплати страхового відшкодування Страховик зобов’язаний протягом 

30 (тридцяти) днів з дня прийняття такого рішення письмово повідомити про це Страхувальника з 

обґрунтуванням причин відмови. 

13.3. У випадку прийняття позитивного рішення щодо виплати страхового відшкодування та 

повідомлення про це Страхувальника Страховик на протязі 3 (трьох) робочих днів повинен 

скласти Страховий Акт з розрахунком остаточної суми виплати та передати його Страхувальнику. 

Після підписання Страхового Акту сторонами Страховик зобов’язаний здійснити виплату 

страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) днів з моменту підписання Страхового Акту, 

якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

13.4. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку: 

13.5.1. якщо у нього маються сумніви у правомірності вимог Страхувальника на отримання 

страхового відшкодування до отримання необхідних доказів підтвердження цих вимог на строк не 

більше 3 (трьох) місяців; 

13.5.2. якщо правоохоронними органами була порушена кримінальна справа проти 

Страхувальника (Вигодонабувача) або уповноважених ним осіб і ведеться розслідування обставин 

у відношенні предмету страхування, до припинення кримінальної справи на стадії дізнання або 

досудового слідства при недоказі участі Страхувальника (Вигодонабувача) у скоєнні злочину, 

винесення Страхувальнику (Вигодонабувачу) виправдувального вироку, а також до інших 

випадків, які будуть вказувати на відсутність протиправності в діях Страхувальника 

(Вигодонабувача) відповідно до карного законодавства України, якщо вказані дії пов'язані з 

обставинами, що призвели до настання страхового випадку. 

13.5.3. якщо рішення суду  переглядається судом вищої інстанції. 

 

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:  

14.1.1. виконання Страховиком своїх зобов’язань у повному обсязі – у випадку, якщо виплата 

страхового відшкодування була здійснена Страховиком  в розмірі, що дорівнює страховій сумі; 

14.1.2. 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 десяти робочих днів з дня 

пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору;  



12 

14.1.3.  можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику 

припинилось за іншими обставинами, ніж страховий випадок, зазначений у договорі страхування. 

До таких обставин, зокрема, належить загибель, втрата Майна з інших причин, ніж настання 

страхового випадку; 

14.1.4. у випадку переходу права власності (відчуження) на предмет страхування іншим особам; 

14.1.5. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи 

втрати ним дієздатності, у порядку, якій встановлений чинним законодавством України; 

14.1.6. ліквідації Страховика у порядку, якій встановлений законодавством України; 

14.1.7. прийняття судового  рішення  про  визнання  договору страхування недійсним; 

14.1.8. в інших випадках, передбачених  чинним законодавством України. 

14.2. Договір страхування достроково припиняється через обставини, зазначені у пунктах 14.1.1- 

14.1.3, 14.1.4 - 14.1.8 цих Правил, з моменту їх настання. 

14.3 Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або 

страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково 

припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як 

за 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним 

не передбачено.   

14.4 У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з 

відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 

тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим 

договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов 

договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі 

повністю.  

14.5 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, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних 

виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором 

страхування.  

14.6. У випадку реорганізації Страхувальника – юридичної особи. Страхувальник зобов’язаний 

письмово повідомити про це Страховика впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття 

рішення про реорганізацію. Після реєстрації новоствореної або припинення діяльності приєднаної 

юридичної особи права й обов’язки за договором страхування зі згоди Страховика переходять до 

правонаступника відповідно до чинного законодавства України; 

 

15. РЕГРЕС 

 

15.1. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить в межах фактичних витрат 

право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, 

відшкодовані в результаті страхування. 

 

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

16.1 Усі заяви та повідомлення, які передбачені умовами договору страхування, мають 

здійснюватись Страхувальником в письмовій формі, а заяви про припинення страхування - 

рекомендованим листом. 
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