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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. На умовах цих Правил страхування   (далі – Правил) Товариство з додатковою 

відповідальністю „РОСНО Україна” (далі – Страховик) укладає договори страхування майна 

(далі – Договори), включаючи орендне і заставне (закладне), з дієздатними громадянами та 

юридичними особами усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, 

незалежно від виду діяльності (далі – Страхувальниками). 

1.2. Згідно з цивільним законодавством України та Законом України “Про страхування” 

ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу 

страхування на випадок пошкодження або знищення застрахованого майна при настанні 

визначених Договором страхових випадків. 

1.3. По Договору Страховик зобов’язується за обумовлені в Договорі страхові платежі 

при настанні передбаченої в Договорі події (страхового випадку) відшкодувати 

Страхувальнику або Вигодонабувачу  заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити 

страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором страхової суми. Конкретні межі 

відповідальності Страховика встановлюються Договором. 

1.4. Страхувальниками є дієздатні громадяни, що мають законний майновий інтерес в 

майні, яке береться на страхування, та    належить  їм , та/або належить членам їх родин, що 

спільно мешкають та ведуть спільне господарство з нею, на правах володіння, користування 

або розпорядження; юридичні особи, які є власниками майна на правах власності, або 

розпоряджаються і використовують майно по договору найму, оренди, лізингу, переробки, 

ремонту, транспортування, комісії, зберігання, застави тощо. 

1.5.Страхувальник має право при укладенні Договору призначити особу 

(Вигодонабувача), для отримання страхового відшкодування, а також замінювати її до 

настання страхового випадку шляхом внесення змін до Договору. 

Вигодонабувач – це особа, яка має законний майновий інтерес в застрахованому майні, 

а також може понести збитки внаслідок настання страхового випадку (наприклад,  

банківська установа, орендодавець, тощо). 

1.6. При зміні прав володіння, користування чи розпорядження майном Страхувальник 

зобов`язаний письмово попередити про це Страховика. 

 

2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

2.1.  Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 

законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном (в 

т.ч. за договором оренди, найму, лізингу, переробки, ремонту, транспортування, комісії, 

зберігання, застави, придбаним в кредит тощо). 

2.2. На страхування приймається майно громадян (далі – застраховане майно): 

2.2.1. Житлові приміщення та будинки, садові та дачні будинки, постійно розташовані 

господарські (сараї, погреби, гаражі, теплиці) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі, ворота) 

будівлі, а також такі їх конструктивні елементи: 

- стіни та каркас житлового приміщення чи будинку; 

- перекриття; 

- перегородки; 

- підлога; 

- лоджії та балкони; 

- горища; 

- покрівля (дах); 

- веранди та мансарди; 

- вікна та двері, балкони, веранди; 

- вбудовані меблі; 

- санітарно-технічне обладнання, крани, вентилі, баки, резервуари, вбудована 

електромережа, ванни, радіатори, труби тощо. 
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2.2.2. Належне Страхувальнику та/або членам його сім'ї  майно: предмети домашньої 

обстановки, побуту та вжитку, що призначені для використання з метою задоволення 

побутових та культурних потреб сім'ї (особи), а саме: 

- меблі; 

- килими, килимові вироби, покривала, скатертини, портьєри; 

- ковдри, пледи, подушки та інші речі постільного призначення; 

- тюлегардинні вироби; 

- музичні інструменти; 

- електронна    апаратура    побутового    призначення    (телевізори, відеомагнітофони, 

радіоприймачі, плейєри, комп'ютери, електронні дитячі іграшки, приставки до телевізорів та 

інше); 

- електропобутові прилади (печі СВЧ, електроплити, праски, пральні машини, холодильники 

тощо); 

-електроосвітлювальна апаратура; 

- посуд; 

- газові плити та котли; 

- спортивний інвентар; 

- інше майно. 

2.3.На страхування приймається майно Страхувальників – юридичних осіб: 

- будівлі (виробничі, адміністративні, соціально-культурного призначення та громадського 

користування, що збудовані з цегли, каменю, бетону, дерева або є суцільно металічними 

конструкціями); 

-  господарчі будівлі (гаражі, навіси, криті площі, склади, огорожі тощо); 

- споруди  (комунікації, системи, апарати, верстати, передаточні механізми та силові 

машини, інші механізми та пристрої виробничо-технологічного циклу за умови, що всі їхні 

елементи розташовані в одному технологічному зв'язку між собою та використовуються для 

тих речовин та матеріалів, які відображені в технічному регламенті, монтажно-технічних 

схемах та інших документах, які описують виробничий цикл); 

- обладнання, меблі, офісна техніка, виробничі інструменти тощо; 

- транспортні засоби (автомобілі, трактори, електрокари, мотоцикли та інші самохідні 

механізми, які виконують транспортні, тяглові, збиральні та інші роботи); 

- товарно-матеріальні цінності (надалі – ТМЦ), а саме:  продукція, сировина, матеріали як 

власні, так і придбані Страхувальником з метою їх переробки, а також запаси товарів на 

складах, у магазинах, в незавершеному виробництві, інвентар;  

- трубопровідний транспорт та продукти (речовини), що по ньому транспортуються; 

- риболовецькі судна та знаряддя лову; 

- інше майно,  яке вказане в Договорі. 

2.4. Застрахованими також можуть бути внутрішнє та зовнішнє оздоблення (ремонт) 

будівлі.  

2.5. Якщо інше не передбачено Договором, під страхування не підпадають: 

• документи; 

• цінні папери; 

• грошові знаки (готівка), акції, облігації та інші цінні папери; 

• рукописи, креслення та інші документи, бухгалтерські та ділові книги; 

• фотознімки, слайдові знімки та відеозйомки, технічні носії інформації, комп"ютерних та 

аналогічних систем (магнітні плівки, касети, магнітні, оптичні диски тощо); 

• предмети релігійного культу; 

• домашні тварини, птахи та риби і обладнання для їх помешкання; 

• рослини та насадження; 

• зброя; 

• антикваріат та вироби і предмети декоративно-прикладного мистецтва; 

• картини; 
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• книги; 

• колекції нумізматичного та філателістичного характеру; 

• деталі, запасні частини та комплектуючі до засобів автотранспорту та інших 

комплектуючих; 

• вироби із золота, срібла та інших дорогоцінних металів, дорогоцінного, 

напівдорогоцінного каміння та виробів з них; 

         майно, наведене в п.2.5, може бути застраховано за окремою додатковою угодою на 

погоджених сторонами особливих умовах страхування. 

 2.6. Можливе страхування майна на час проведення пошукових, експериментальних 

або дослідницьких робіт або експонування на виставці, коли майно страхується на час, який 

визначається з моменту, коли воно було взято з постійного місцезнаходження підприємства 

чи установи для упаковки з метою наступного транспортування до місця подальшого 

використання або експонування і впродовж періоду тимчасового складування, випробування, 

експонування та зворотнього транспортування до тих пір, поки це майно не буде 

встановлено на його постійне місцезнаходження у пункті, зазначеному у Договорі. 

         Тимчасові споруди, намети та інші підсобні приміщення, споруджувані для проміжних 

цілей, страхуються тільки в тому разі, якщо це передбачено особливими умовами Договору 

страхування. 

2.7. Страхуванню не підлягають: 

-  будівлі, споруди, приміщення, які визнані такими, що знаходяться в аварійному стані або 

підлягають зносу чи капітальному ремонту, а також розташовані в зонах підвищеного 

ризику; будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії; майно, що знаходиться в аварійних 

будівлях, в будівлях, мешкання в яких заборонено або в будівлях, що не забезпечені 

достатнім наглядом; 

- майно, яке розташоване на території дії Договору, але не знаходиться у власності 

Страхувальника, та (або) законність розпорядження (користування) цим майном 

Страхувальником не підтверджена згідно з чинним законодавством, незалежно від того, 

становить це майно окремий фізичний об'єкт, або фізично (конструктивно, технологічно, 

експлуатаційно тощо) зв'язано з іншим згідно з цими Правилами застрахованим майном. 

2.8. Із Страхувальником може бути укладено Договір страхування всього майна або 

частини майна (окремого об'єкту, машин, будівель, обладнання, товарно-матеріальних 

цінностей) у повній вартості або в частині (відсотку) вартості. 

2.9.  Рухоме майно як правило береться на страхування тільки в тому місці 

(приміщенні або території), яке зазначено в Договорі. При переміщенні рухомого майна за 

межі цього місця чинність Договору для даного майна припиняється, якщо інше не 

обумовлено Договором. 

 2.10. Об'єктом страхування можуть бути також витрати Страхувальника при настанні 

страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 

Договору, а саме: 

2.10.1. витрати по демонтажу або переміщенню будинків, споруджень, обладнання на 

нове місце, необхідні для рятування майна та/або з метою зменшення збитків; 

2.10.2. витрати по прибиранню вказаної в Договорі території від уламків (залишків) 

майна, що постраждало в результаті страхового випадку. 

     2.11. Якщо інше не передбачене в Договорі, Страховик не відшкодовує непрямі 

витрати Страхувальника - фінансові збитки внаслідок страхового випадку, а саме: 

- недоотримання Страхувальником прибутку внаслідок шкоди, заподіяної   її майну; 

- непрямі витрати  Страхувальника внаслідок зупинки виробництва, що було 

викликано шкодою, нанесеною майну Страхувальника (тимчасова оренда 

обладнання, заробітна плата робітників тощо). 
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3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 

3.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 

страхування зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні 

страхового випадку. 

3.2. Страхова сума щодо страхування майна громадян за цими Правилами      

визначається за одним з трьох варіантів: 

- за варіантом № 1 – на основі загальної площі житлового приміщення (тільки для 

приміщень житлового фонду); 

- за варіантом № 2 – на підставі домовленості між Страховиком та Страхувальником 

за сукупністю майна, що береться на страхування; 

- за варіантом № 3 – на кожну одиницю застрахованого майна. 

  3.3.Договір страхування майна юридичної особи може бути укладено по балансовій, 

договірній (заявленій) вартості майна або вартості, яка визначена експертною оцінкою. 

            3.4. Дійсна вартість майна з метою його страхування (страхова вартість) визначається: 

3.4.1. При страхуванні майна громадян на основі розрахункових документів, що 

свідчать про придбання такого майна (товарних чеків, кошторисів витрат і т.ін.) або ринкової 

вартості придбання аналогів даного майна на день укладення Договору, залежно від того, що 

є меншим.  

            3.4.2. При страхуванні будівель і споруд – по вартості будівництва в даній місцевості 

будови чи споруди, яка аналогічна тій, яка страхується, з урахуванням її зносу на момент 

страхування і експлуатаційно-технічного стану. 

3.4.3. При страхуванні машин, обладнання і інвентарю – виходячи з суми, необхідної 

для придбання майна, що є аналогом тому, що страхується, з врахуванням його поточного 

зносу. 

3.4.4. При страхуванні товарно-матеріальних цінностей (в тому числі сировини, 

напівфабрикатів), які придбав Страхувальник – виходячи з витрат, необхідних для їх 

повторного придбання. 

3.4.5. При страхуванні товарно-матеріальних цінностей, виготовлених власне 

Страхувальником - виходячи з витрат виробництва, необхідних для їх повторного 

виготовлення. 

3.4.6. При страхуванні майна, отриманого внаслідок договірних відносин - в розмірі 

вартості майна  згідно   відповідного Договору, але не вище вартості майна, яка визначається 

згідно з цими Правилами. 

3.4.7. При страхуванні обладнання приміщень, які належать Страхувальнику, або 

передані йому по договору оренди без вказівки їх вартості – виходячи з витрат, які здійснив 

Страхувальник або орендодавець цих приміщень на ремонт і/або обладнання цих приміщень 

згідно відповідних документів, які підтверджують дані витрати. 

  3.4.8. При страхуванні трубопровідного транспорту, виходячи з балансової вартості на 

день подачі заяви Страхувальником, а при страхуванні продуктів (речовин) передачі – за 

ринковою (біржовою) ціною на день подачі заяви. 

  3.4.9. Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рідкісних 

речей повинна бути підтверджена документально. 

Колекції, картини, рідкісні та унікальні речі приймаються на страхування тільки у 

розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному документі компетентної установи, на 

момент укладання Договору. На таких же умовах можуть бути прийняті на страхування 

вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного (кольорового) 

каміння та які представляють колекцію або є унікальними чи антикварними. 

 3.4.10. При страхуванні іншого майна, не обумовленого в пп. 3.4.1- 3.4.9 – виходячи із 

поточної ринкової вартості застрахованого майна на момент укладення Договору за 

вирахуванням зносу. 

 3.5. Страхові суми встановлюються окремо по кожному виду застрахованого майна або 

по сукупності застрахованого майна, що визначається в Договорі. 
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3.6. Страхова сума не повинна перевищувати дійсної (страхової) вартості майна, що 

береться на страхування.   

3.7. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане у визначеному 

відсотку (частці) від його дійсної вартості. Ця частка не може складати менше 50% дійсної 

вартості майна. При цьому все майно або відповідна група об’єктів, або кожний предмет     

вважається застрахованим:   

 – в розмірі страхової суми, встановленої на все майно або групу майна (принцип 

першого ризику); 

  – на меншу вартість, пропорційно відношенню страхової суми, встановленої на все 

майно або групу майна, до його дійсної вартості (принцип пропорційної відповідальності). 

3.8. В Договорі може бути передбачена доля власної участі Страхувальника у 

відшкодуванні отриманих ним збитків (франшиза) через настання страхових випадків. При 

цьому, відповідальність Страховика визначається розміром збитку за вирахуванням 

франшизи. 

Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору в відсотках від 

страхової суми або в абсолютному розмірі. 

3.9. Страхова сума у зв'язку із зміною вартості майна (інфляція, індексація) під час дії 

Договору страхування може бути збільшена за бажанням Страхувальника на підставі його 

письмової заяви. Додаткові страхові платежі в цьому випадку нараховуються за строк, що 

залишився до закінчення дії Договору страхування: за кожний місяць, що залишився, 

нараховується 1/12 частина річного платежу. За неповні місяці страхові платежі 

нараховуються як за повні. До діючого Договору у цьому випадку оформлюються 

доповнення, в яких відображаються зазначені зміни та які стають невід'ємною частиною 

Договору. 

3.10. Страхова сума зменшується протягом дії Договору страхування на суму 

здійснених за цим Договором виплат страхового відшкодування. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

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

має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

           До страхових ризиків за цими Правилами відносяться:  

4.1.2. Вибух – це надзвичайно швидке виділення енергії внаслідок раптової зміни 

стану вибухонебезпечної чи легкозаймистої речовини (в рідкому, газоподібному чи твердому 

стані). 

           4.1.2. Аварія водопровідної, каналізаційної,  опалювальної системи, системи 

пожежегасіння, за винятком пошкодження водою з автоматичних спринклерних систем 

пожежегасіння, а також проникнення в застраховане приміщення дощових вод 

           Зазначеними вище системами вважаються прокладені в будівлі водоносні установки, 

включаючи підводи та відводи, а також інше обладнання, міцно пов'язане з трубопровідною 

системою водопостачання. 

            За умовами цих Правил Страховик відшкодовує збитки, що виникли внаслідок впливу 

водопровідної води через аварію однієї з перерахованих вище систем.   

   Не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки за цією групою ризиків, які 

зазнав Страхувальник у результаті знищення або пошкодження застрахованого майна 

внаслідок:  

            вологості у приміщенні (грибок, пліснява), а також проникнення у застраховане 

приміщення рідин (в т.ч. дощу), снігу, граду через відкриті вікна, двері, отвори, зроблені 

навмисне або, що виникли внаслідок старості приміщення або будівельних дефектів. 

            4.1.3. Падіння літаючих апаратів,  при цьому відшкодуванню підлягають збитки, 

викликані падінням літаючого апарату, а саме: збитки від механічного ушкодження, вибуху 

або пожежі. 

            4.1.4. Наїзд  транспортних засобів, раптове падіння будь-яких предметів (дерев, 

гілок, плодів з дерев, радіо, телевізійних та супутникових антен або їх частин та таке інше); 
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збитки, пов'язані з пошкодженням або загибеллю застрахованого майна внаслідок будь-

якого механічного впливу, а також в результаті ударної хвилі.  

Не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки за цією групою ризиків, які зазнав 

Страхувальник у результаті знищення або пошкодження застрахованого майна, якщо вони 

викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, 

засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою 

родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин на території страхування. 

 4.1.5. Протиправні дії третіх осіб – викрадення (замах на викрадення) застрахованого 

об'єкту, а також інші дії сторонніх осіб цілеспрямованого неправомірного характеру.  

           4.2. Страхування може провадитися як по всім ризикам, так і по окремим ризикам. 

  4.3. Конкретний обсяг страхових ризиків визначається в Договорі. 

  4.4. У випадках, прямо зазначених в Договорі, Страховик відшкодовує збитки 

Страхувальнику, що сталися внаслідок застосування заходів з рятування майна, гасіння 

пожежі або попередження її виникнення, а також необхідні та доцільно проведені витрати з 

розборки та  перенесення майна у зв’язку з пожежею або загрозою стихійного лиха.  

 4.5. У випадках, прямо зазначених в Договорі, Страховик відшкодовує витрати 

Страхувальника, пов’язані з прибиранням вказаної в Договорі території від уламків 

(залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. 

 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

          5.1. Страховий випадок –  подія, передбачувана Договором, яка відбулась і з настанням 

якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику або іншій третій особі (Вигодонабувачу).   

          5.2. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, що настали в період дії 

Договору. Якщо страховий випадок, що настав під час дії Договору, стався з причин, які 

були або почали діяти до початку дії Договору, страхове відшкодування підлягає виплаті 

лише в тому разі, коли Страхувальник під час дії Договору доведе, що не знав і не міг знати 

про причини, що призвели до цього страхового випадку. 

5.3. Якщо це передбачено Договором, страховими випадками не вважаються і не 

відшкодовуються Страховиком збитки, витрати та видатки Страхувальника, що виникли 

внаслідок: 

           5.3.1. Дії вогню або тепла на об'єкти страхування (приміщення, будівлі, оздоблення, 

майно) з метою його обробки (проведення зварювальних робіт в приміщенні тощо). 

           5.3.2. Використання та збереження Страхувальником речовин, здатних до швидкої 

екзотермічної реакції, що супроводжується виділенням великої кількості тепла   або   газу,   

призначених   для   вибухів,   саморозповсюджуючого високотемпературного синтезу, 

згорання з метою отримання енергії і т.п. 

           5.3.3. Навмисних дій чи бездіяльності (невиконання обов'язків по Договору) 

Страхувальника (в тому числі з метою збільшення розміру страхового відшкодування) та 

осіб, що постійно проживають в застрахованому житловому приміщенні. 

           5.3.4. Порушення Страхувальником або особою, що проживає з його відома в 

житловому приміщенні, встановлених чинним законодавством України та цими Правилами 

вимог правил та норм безпеки, порушення яких є причиною настання страхового випадку. 

           5.3.5. Самозапалення, бродіння, корозії, гниття, розповсюдження грибкових 

пошкоджень чи дії інших біологічних факторів, зносу та інших природних властивостей 

окремих компонентів застрахованого майна. 

           5.3.6. Будь-яких військових дій, громадянської війни, масових заворушень, страйків та 

їх наслідків. 

           5.3.7. Реквізиції, арешту, конфіскації та інших законних дій військової та цивільної 

влади, що мають юридичну силу, в період дії договору страхування. 

           5.3.8. Радіоактивного забруднення та дії ядерної енергії в будь-якій формі. 
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           5.3.9. Пошкодження гризунами та іншими шкідниками. 

           5.3.10. Аварій будинків та квартир, які до укладання Договору визнані такими, що 

перебувають в аварійному стані або розташовані в зонах підвищеного ризику. 

5.4. Страхове відшкодування не виплачується: 

  5.4.1. Якщо на момент укладення Договору Страхувальник приховав інформацію про 

оголошену відповідними компетентними органами загрозу застрахованому майну. 

  5.4.2. Якщо збитки Страхувальника виникли внаслідок навмисних дій персоналу або 

окремих працівників Страхувальника або його повноправних представників (власників). 

Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням цими особами 

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, встановлюється відповідно до 

чинного законодавства України. 

5.4.3. По збитках, що сталися внаслідок використання застрахованого майна для 

інших цілей, ніж ті, для яких воно призначене. 

5.4.4. Коли Договір укладений після страхового випадку. 

  

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії Договору встановлюється за згодою Страхувальника і Страховика, як 

правило, в повних календарних місяцях та не більше як на один рік. 

6.2. Договір набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо 

інше не передбачено Договором. 

Днем сплати страхового платежу при безготівковій формі сплати вважається день 

зарахування грошових коштів на рахунок Страховика, а при готівковій формі - день внесення 

грошей в касу (або відповідальній особі) Страховика згідно з датою, вказаною у виданому 

ним корінці прибуткового ордеру. 

6.3. Договір закінчується о 24.00 годині дати, вказаної в Договорі, як дата закінчення 

дії Договору. 

6.4. У Договорі може бути обумовлено пільговий період страхування (до 30 днів по 

завершенню вказаного терміну), протягом якого Страхувальник повинен визначитись в 

продовженні (пролонгації) договору страхування. Причому збитки, які було завдано 

Страхувальнику внаслідок настання випадків, що підлягають під ознаки страхових, протягом 

цього періоду мають бути відшкодовані Страховиком на умовах, передбачених цими 

Правилами, та за попереднім Договором. 

6.5. Місце страхування. 

  6.5.1. Майно, яке визначене Договором, вважається застрахованим тільки на тій 

території, яка вказана в Договорі. Якщо застраховане майно вилучається з визначеної в 

Договорі території страхування – дія Договору припиняється. Повернення пошкодженого за 

межами території страхування застрахованого майна на вказану територію не є підставою 

для виплати Страховиком страхового відшкодування. 

            6.5.2. Дія Договору розповсюджується на територію України, а також за її межі, про 

що має бути вказано в Договорі. 

6.5.3. В разі, якщо протягом дії Договору майно за своїм призначенням має 

переміщуватись, в Договорі має бути вказано маршрут або територію переміщень. 

 6.5.4. У випадку зміни місця страхування застрахованого майна Страхувальник 

зобов'язаний терміново, в строк до 3 днів,  повідомити про це Страховика, а Страховик з дня 

отримання повідомлення повинен прийняти рішення про внесення змін до Договору або його 

припинення протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення.  
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7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, 

згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку 

виплатити страхове відшкодування, а Страхувальник зобов'язується сплатити страхові 

платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.  

  7.2. Договір укладається на підставі письмової заяви Страхувальника встановленої 

форми і результатів огляду (експертизи) майна, що страхується. 

  7.3. При укладанні Договору страхування майна оформляється довідка або опис майна 

із зазначенням його договірної (балансової) та дійсної вартості, яка засвідчується підписом 

Страхувальника. При необхідності оформляється письмова характеристика цього майна. 

  7.4. Після укладання Договору документи, вказані в п.7.2. та 7.2. становлять 

невід'ємну його частину. 

Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, представлених 

ним в заяві та довідці (описі). 

 7.5. Оформлення довідки або опису майна, яке належить Страхувальнику, і майна, 

яким він користується або розпоряджається на договірних умовах, виконується окремо. 

 7.6. При укладанні Договору, Страховик має право вимагати від Страхувальника 

пред`явлення балансу або довідки про його фінансовий стан, які підтверджені аудитором 

(аудиторською фірмою). 

          7.7.  При укладенні Договору Страхувальник повинен надати за вимогою Страховика:  

- документи для визначення страхової (дійсної) вартості майна, що береться на 

страхування; 

-  документ, що свідчать про майновий інтерес Страхувальника в майні, що береться 

на страхування. 

          7.8. При укладенні Договору Страхувальник зобов'язаний надати Страховику: 

7.8.1. можливість оглянути об'єкт, що підлягає страхуванню, і провести оцінку ризику 

настання страхового випадку; 

7.8.2. всі необхідні відомості про об'єкт, що підлягає страхуванню; 

7.8.3. всю інформацію про відомі йому фактори, що можуть призвести до настання 

страхового випадку; 

7.8.4. інформацію про договори страхування, укладені (та ті, що одночасно 

укладаються) відносно даного об'єкту з іншими страховиками. 

 7.9. Факт укладення Договору може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, 

сертифікатом), що є формою Договору. 

Страховик видає страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) Страхувальнику в 5-ти денний 

термін (не рахуючи вихідних та святкових днів) після отримання першого внеску страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором. 

7.10. У випадку втрати страхового полісу в період дії Договору Страховик видає 

Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений поліс вважається недійсним і 

ніякі виплати страхових відшкодувань по ньому не провадяться. 

7.11. Страховий платіж (внесок)  має бути сплачений одноразово протягом не більше 

5 календарних днів після укладення Договору, якщо інше не передбачено Договором.  

Страховий платіж може бути розстроченим за домовленістю сторін. 

           7.12. Пільги та додаткові послуги, що надаються Страхувальнику: 

           7.12.1. Протягом тридцяти днів після закінчення строку дії Договору страхування 

майна Страхувальник має право на знижку зі страхової премії при укладанні Договору 

страхування майна на один рік на новий термін при умові відсутності виплат за страховими 

випадками протягом чинності попереднього Договору за виключенням виплат за страховими 

випадками, за якими Страховик отримав регресне відшкодування в розмірі виплаченого ним 

страхового відшкодування від винних у заподіянні збитку осіб відповідно до свого права на 

регрес. 
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Для отримання знижки зі страхової премії Страхувальник при укладанні Договору 

страхування на новий строк повинен подати письмову заяву за формою, встановленою 

Страховиком, та надати Договір страхування за минулий рік. 

Знижка може надаватися з оригінальної повної страхової премії (визначеної по всьому 

Договору згідно Додатку №1 до цих Правил) та складає при укладанні Договору страхування 

на новий строк (у % від повної премії): 

– другий рік підряд: 5 -10; 

– третій рік підряд: 10 - 20; 

– четвертий рік підряд: 20 - 25; 

– п'ятий та наступні роки підряд: 25 - 30. 

  

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 

8.1. Страхувальник має право: 

8.1.1. На отримання страхового відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку в 

межах страхової суми за всіма переліченими ризиками, згідно з умовами страхування. 

8.1.2. При збільшенні вартості майна, індексації протягом строку дії Договору 

збільшувати страхову суму, або при вжитті заходів, що зменшили ступінь ризику зменшити 

розмір страхового платежу, а також вносити інші зміни та доповнення до Договору за 

погодженням із Страховиком. 

8.1.3. На дострокове припинення Договору страхування на умовах п.13.  

8.1.4. У випадку втрати страхового свідоцтва в період чинності Договору  звернутися 

до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката. 

8.1.5. В межах, визначених умовами Договору, самостійно вести претензійні,  судові 

справи та призначати сюрвейєрів, експертів, адвокатів тощо, а також отримувати від 

Страховика потрібні консультації або передавати йому ці справи на ведення. 

8.2. Страхувальник зобов'язаний: 

8.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі. 

  8.2.2. При укладанні Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати 

його про будь-яку зміну умов страхового ризику. 

  8.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі (або ті, що одночасно укладаються) 

договори страхування відносно того ж майна, що береться на страхування. 

  8.2.4. Вжити необхідних заходів безпеки та виконувати рекомендації і розпорядження 

компетентних органів і представників Страховика щодо застрахованого майна з метою 

запобігання його пошкодження. Забезпечити збереження застрахованого майна. Ставитись 

до нього та утримувати його так, наче воно не є застрахованим.   

           8.2.5. Утримувати застраховане майно у суворій відповідності вимогами правил  

протипожежної безпеки, забезпечувати виконання і додержання вимог органів технічного 

нагляду, дотримуватися правил експлуатації будівель, споруд та іншого майна. 

  8.2.6. В період дії Договору негайно, як тільки стане про це відомо, повідомити 

Страховику (у формі заяви) про всі істотні зміни в ступені страхового ризику, але не пізніше 

3-х діб з моменту встановлення даних змін Страхувальником. 

До істотних змін ступеня страхового ризику можна віднести: 

- перехід застрахованого майна до іншої особи; 

- передача майна в заставу або оренду; 

- переміщення майна; 

- зміна умов охорони майна; 

- перебудування або переобладнання будівлі, реконструкція, ремонт;   використання її 

за іншим призначенням; 

- припинення виробництва або зміна його характеру; 

- пошкодження або знищення майна; 



 

 

12 

12 

         - зберігання в застрахованій будівлі або в безпосередньо біля неї вогненебезпечних 

або вибухових речовин тощо;  

Страховик приймає рішення про внесення змін в умови Договору, про продовження 

дії Договору на попередніх умовах, або  дострокове припинення  дії Договору протягом 5 

днів із моменту повідомлення.   

 До 24-ї години дати внесення змін в Договір, раніше прийняті його умови залишаються 

в дії, а з 00.00 годин наступної дати Договір починає діяти на нових умовах.  

Внесення змін в Договір оформлюється доповненням до нього або його 

переукладенням.   

8.2.7. У разі настання страхового випадку, негайно вжити необхідних заходів щодо 

рятування застрахованого майна і запобігання його подальшого пошкодження. 

8.2.8. Зберегти пошкоджене застраховане майно до прибуття представника 

Страховика в тому вигляді, в якому воно залишилося після настання страхового випадку. 

Зміна картини збитку може бути проведена лише у випадку , якщо це продиктовано 

заходами безпеки    або для запобігання подальшого пошкодження застрахованого майна. 

  8.2.9. Повідомити компетентні органи про настання страхового випадку в термін, 

передбачений умовами Договору. 

8.2.10. Негайно, але не пізніше 24-х годин, як йому стало відомо (виключаючи 

визначені чинним законодавством вихідні і святкові дні), повідомити Страховика про 

настання страхового випадку; 

8.2.11.Надати представникові Страховика всі необхідні документи, а також пред'явити 

пошкоджене застраховане майно, або його залишки для відповідних висновків щодо факту і 

наслідків страхового випадку. 

Якщо Страхувальник не пред'явить представникові Страховика пошкоджене 

застраховане майно, або його залишки, не надасть відповідні документи, Страховик може 

відмовити йому у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір на суму не 

пред'явлених пошкоджених залишків застрахованого майна. Цих вимог повинні 

дотримуватись також особи, які за згодою Страхувальника користуються застрахованим 

майном.  

8.2.12. Надавати Страховику на його запит всю відому йому інформацію про причини 

настання страхового випадку; 

           8.2.13. Не розповсюджувати відомості, що можуть зашкодити інтересам Страховика, 

за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

           8.3. Страховик має право: 

           8.3.1. Протягом строку страхування перевіряти стан застрахованого майна, а також 

достовірність повідомлених йому Страхувальником відомостей про стан застрахованого 

майна незалежно від того, змінилися чи ні умови страхування цього майна. 

           8.3.2. В разі зміни ступеня страхового ризику протягом дії Договору вимагати його 

переукладення та сплати додаткового страхового платежу. 

           8.3.3. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником вимог та умов Договору. 

           8.3.4. Достроково припинити Договір, і в цьому разі повернути Страхувальнику 

страхові платежі на умовах цих Правил згідно з діючим законодавством України. 

           8.3.5. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого майна, призначати 

експертів, сюрвейєрів, адвокатів тощо для ведення справ по урегулюванню збитків, 

проводити експертні перевірки їх роботи, давати рекомендації по зменшенню збитків, 

виступати від імені Страхувальника в судових справах та вживати інші необхідні для цього 

заходи. Ці дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплатити 

страхове відшкодування по Договору. 

           8.3.6. При необхідності робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, 

до Страхувальника та в правоохоронні органи, банки, медичні заклади, інші відомства, 
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установи і організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а 

також самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку (в т.ч. оглядати 

пошкоджене застраховане майно та оцінювати збитки, не дочекавшись повідомлення 

Страхувальника про страховий випадок). 

           8.3.7. Повністю або частково відмовити у виплатах страхового відшкодування в разі 

невиконання або неналежного виконання Страхувальником обов'язків, визначених 

Договором, якщо це вплинуло на ступінь настання страхового випадку або збільшення 

збитків Страхувальника, а також у випадках, передбачених пп.5.3 та 5.4 цих Правил, якщо це 

передбачено Договором, та пп.11.4 цих Правил. 

           8.3.8. Протягом терміну позовної давності, визначеного законодавством України, з дня 

проведення страхового відшкодування вимагати його повернення, якщо на те виникнуть 

підстави, передбачені чинним законодавством України або умовами цих Правил. 

           8.4. Страховик зобов'язаний: 

           8.4.1. Ознайомити Страхувальника з Умовами та Правилами страхування. 

           8.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки він дізнається про настання страхового 

випадку, вжити заходів для оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 

страхового відшкодування Страхувальнику; 

            8.4.3. Після отримання всіх необхідних документів, що підтверджують настання 

страхового випадку, виплатити страхове відшкодування у передбачений Договором термін. 

           Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати 

(страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), 

розмір якої визначається умовами договору страхування; 

  8.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору;  

  8.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування, або 

зробити перерахунок страхових платежів;  

  8.4.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за 

винятком випадків, передбачених законодавством України. 

  8.4.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 

страховика.  

            8.5. У випадку неналежного виконання умов договору страхування сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

   8.6. У випадку несплати Страхувальником першого (одноразового) страхового 

платежу у строк, встановлений Договором, відповідальність Страховика не настає і 

укладений Договір чинності не набуває. 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

9.1. Страхувальник в разі настання страхового випадку зобов'язаний: 

9.1.1. Зробити все можливе для рятування та збереження застрахованого майна, 

усунення причин, що можуть призвести до додаткових збитків. 

9.1.2. Якщо страховий випадок вимагає втручання відповідних органів влади, 

пожежної охорони, МВС, інших відомств, негайно повідомити про цю подію у відповідні 

компетентні органи в передбачений договором строк. 

9.1.3. Негайно, але не пізніше 24-х годин, як йому стало відомо (виключаючи 

визначені чинним законодавством вихідні та святкові дні), повідомити Страховика про 

настання страхового випадку. У письмовій заяві докладно вказати, коли, де і за яких 

обставин знищено, пошкоджено або викрадено застраховане майно, в які компетентні органи 

про це заявлено. Скласти перелік знищеного, пошкодженого або викраденого застрахованого 

майна відповідно до форми, одержаної у Страховика, крім випадків повного знищення 

застрахованого майна. 

Несвоєчасне виконання Страхувальником цього зобов'язання з поважних причин 

(отримання травми, хвороба тощо) повинно бути ним документально підтверджено. Якщо 
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протягом строку, зазначеного у Договорі, з моменту, як  Страхувальнику стало відомо  про 

настання страхового випадку, ним не було про це повідомлено Страховику без поважних 

причин, останній має підстави відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

9.1.4. Надати Страховику можливість провести огляд та обстеження пошкодженого 

застрахованого майна для визначення причин та розмірів збитку і можливість брати участь у 

заходах по зменшенню збитків та порятунку майна. 

9.1.5. Зберегти пошкоджене застраховане майно до прибуття представника 

Страховика в тому вигляді, в якому воно залишилося після настання страхового випадку. 

Зміна в ньому може бути проведена лише тоді, якщо це продиктовано заходами безпеки, 

запобігання подальшого пошкодження застрахованого майна, або діями компетентних 

органів. 

9.1.6.  Не пізніше трьох календарних днів з моменту настання страхового випадку  

подати заяву про виплату страхового відшкодування, а також письмовий перелік 

пошкодженого чи знищеного застрахованого майна. 

9.1.7.Подати акт інвентаризації майна на дату настання страхового випадку (при 

втраті, пошкодженні застрахованого майна у вигляді товарних запасів) протягом 5 днів з дня 

настання страхового випадку. 

9.1.7.Надати Страховику відповідні документи компетентних органів за встановленою 

формою, які підтверджують факт страхового випадку. 

9.1.8.З метою з’ясування будь-яких обставин страхового випадку, надати інші 

документи чи відомості на запит Страховика. 

  9.1.9. Разом із Страховиком скласти кошторис по відновленню пошкодженого і/або 

заміні знищеного застрахованого майна. На підставі кошторисної документації і платіжних 

документів скласти калькуляцію збитків і визначити суму страхового відшкодування. Всі 

перераховані документи підписуються Страхувальником і Страховиком та засвідчуються 

печатками. 

9.2. Проведення експертизи. 

9.2.1. Після отримання повідомлення про страховий випадок Страховик має за свій 

рахунок провести експертизу по визначенню суми збитку знищеного, пошкодженого, 

викраденого майна.  

9.2.2. Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка 

проводиться за рахунок вимагаючої сторони. Витрати на проведення експертизи по 

випадках, які визнаються після її проведення нестраховими, відносяться на рахунок 

Страхувальника. 

Експертами не можуть бути особи, що є конкурентами Страхувальника або які мають з 

ним ділові контакти, а також працівники цих осіб. 

9.2.2.1. При наявності розбіжностей між сторонами,   призначається експертна комісія.  

Експертна комісія створюється у такому порядку: 

         9.2.2.1. Кожна сторона Договору визначає свого експерта і того ж дня письмово 

повідомляє про це іншу сторону. Якщо на протязі 7 днів з дати призначення експерта однією 

стороною інша сторона не визначає свого експерта, останній визначається Торговою 

палатою за місцем здійснення експертизи за поданням першої сторони. Рішення такої 

експертної комісії є обов'язковим для сторін Договору. 

         9.2.2.2. При наявності розбіжностей між експертами такої комісії, вони призначають  

третього експерта до складу експертної комісії. Якщо два перших експерти не можуть 

визначитися спільним рішенням про особу третього експерта, його визначає по заяві однієї з 

сторін Договору Торгова палата за місцем здійснення експертизи.     

          9.2.2.3. Кожна з сторін Договору сплачує послуги свого експерта. Оплата послуг 

третього експерта – Голови експертної комісії розподіляється в однакових долях між 

сторонами Договору. 

 9.2.3. Експертиза має бути проведена протягом 15 днів з дня настання страхового 

випадку. 
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 9.2.4. Висновки незалежної експертної комісії, що для Страховика мають 

переважаюче значення при визначенні розміру збитку відносно інших оцінок чи висновків, є 

підставою щодо визначення розміру і виплати страхового відшкодування.  

9.3. При порушенні кримінальної справи за фактом викрадення (замах на викрадення), 

знищення або пошкодження майна Страхувальнику сплачується 30% страхового 

відшкодування. Виплата решти 70% страхового відшкодування проводиться після 

закінчення розслідування (припинення справи) , але не раніше 2-х місяців з дня настання 

страхового випадку. 

У разі, коли обвинуваченим у справі є Страхувальник, питання про виплату або 

відмову у виплаті страхового відшкодування вирішується після одержання Страховиком  

вироку  (рішення)  суду  або  визнання  вини  особисто Страхувальником. 

9.3. Представник   Страховика   має право на огляд місця   події та застрахованого 

майна, не очікуючи повідомлення Страхувальника про збитки. 

У випадку, якщо Страхувальник або його представник відмовляє йому в цьому, 

Страховик має право відмовитися від виплати страхового відшкодування. 

 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

10.1. Страхове відшкодування виплачується при наявності наступних документів: 

-  заяви Страхувальника про настання страхового випадку у довільній формі; 

- договору або документа, який свідчить про факт укладення Договору; 

- довідки від компетентного органу (  в разі протиправних дій третіх осіб – органів 

слідства та дізнання МВС про порушення кримінальної справи з докладним описом зниклого 

або пошкодженого майна; на випадок вибуху, аварії – довідки МНС, акту ЖЕК або органу, 

який уповноважений складати відповідний акт тощо);  

- акту незалежної експертизи; 

- оформленого страхового акта; 

- кошторису або іншого розрахункового документа по відновленню пошкодженого 

застрахованого майна, складеного Страхувальником або незалежним експертом; 

- акту інвентаризації на дату настання страхового випадку (при втраті, пошкодженні 

застрахованого майна у вигляді товарних запасів); 

- необхідних бухгалтерських документів (виписок з інвентарних книг, рахунків, 

накладних на придбане майно, виписки з книг складського обліку тощо); 

- інших документів, що свідчать про факт настання страхового випадку та розмір 

збитків, наявність яких має бути письмово обумовлена Страховиком.  

Конкретний пакет документів, що свідчать про факт настання страхового випадку та 

мають бути подані Страхувальником Страховику, визначається Договором. 

          10.2. Після надходження від Страхувальника заяви і всіх необхідних документів про 

факт настання страхового випадку Страховик складає страховий акт і здійснює розрахунок 

заподіяної шкоди.  

          Страховий акт складається протягом 15 робочих днів з моменту отримання 

Страховиком повідомлення про страховий випадок та необхідного пакету документів (згідно 

з пп.10.1 цих Правил) про факт настання страхового випадку та розмір збитків. 

Страховик має право подовжити термін складання акту в разі особливо складних 

обставин страхового випадку до 6 місяців. 

10.3. В страховому акті повинні бути зазначені виявлені пошкодження застрахованих 

будівель, споруд, приміщень, оздоблень та майна з зазначенням характеру та розміру 

пошкоджень. Якщо при настанні страхового випадку пошкоджена значна кількість 

застрахованого майна, Страхувальник повинен подати Страховику повний перелік 

пошкодженого майна. З одержанням цього переліку провадиться повторний огляд, під час 
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якого перевіряється відповідність розміру та характеру пошкоджень, спричинених майну, 

згідно з поданим переліком. 

 В страховому акті визначається тільки той збиток, який викликаний страховим 

випадком. Якщо пошкоджений предмет можна повернути після ремонту (відновлення) для 

використання за призначенням, то збитком вважається вартість ремонту цього предмета. 

            10.4.Огляд пошкодженого майна провадиться в присутності представників 

зацікавлених Сторін: Страхувальника, представників власника або організації, що здійснює 

технічне обслуговування об'єкта. Акт, складений представником Страховика, засвідчується 

всіма Сторонами, які прийняли участь у його складанні. 

Акт набирає чинності і в тому разі, якщо одна або декілька із зазначених сторін 

відмовляється від участі в огляді пошкодженого майна та підписанні цього документу. 

Представник Страховика засвідчує цей факт в страховому акті. 

При пошкодженнях в застрахованому приміщенні складають також план приміщення 

з зазначенням пошкоджених місць (при необхідності). 

10.5. Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка 

проводиться за рахунок вимагаючої сторони.    

10.6. Експертиза має бути проведена протягом 15 робочих днів з дня настання 

страхового випадку. 

10.7. Висновки незалежного експерта, що для Страховика мають переважаюче 

значення при визначенні розміру збитку відносно інших оцінок чи висновків, є підставою 

щодо визначення розміру і виплати страхового відшкодування. 

10.8. Розмір збитку визначається, виходячи з страхової оцінки майна на момент 

укладення Договору. 

10.9. Розмір збитку визначається: 

10.9.1. При знищенні застрахованого майна – по меншій із визначених сум: 

- в розмірі страхової (дійсної) вартості  майна за відрахуванням: вартості залишків, що 

придатні для подальшого використання або реалізації, обчислених на дату страхового 

випадку; 

- в розмірі вартості рівноцінної заміни.  

Знищеним вважається майно, витрати на ремонт (відновлення) якого перевищують 

його фактичну вартість або вартість заміни на час настання страхового випадку. 

   10.9.2. При пошкодженні або крадіжці (зникненні) частини застрахованого майна 

(крім ТМЦ) – в розмірі витрат на його відновлення до стану, в якому воно знаходилось 

безпосередньо перед настанням страхового випадку, або в розмірі відповідної частини його 

дійсної (страхової) вартості за Договором, пропорційної до долі знищеної, викраденої 

(відсутньої) частини майна, якщо майно не буде відновлюватися.   

10.9.3. При пошкодженні ТМЦ – в розмірі фактичного збитку за дійсною (страховою) 

вартістю на день укладення Договору. 

10.9.4. При нестачі або викраденні продуктів (речовин) транспортування 

трубопровідним транспортом на основі висновків експертів. 

10.9.5. При крадіжці (зникненні) застрахованого майна - в розмірі дійсної (страхової) 

вартості відповідного застрахованого майна, яке вкрадено (зникло), виходячи з даних 

Договору. 

Під зникненням застрахованого майна слід розуміти його місцезнаходження поза 

місцем страхування та яке не відоме Страхувальнику.  

           10.10. Витрати на відновлення (ремонт) включають:  

 10.10.1.Витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення. 

 10.10.2.Витрати на оплату робіт по відновленню.  

Витрати на відновлення визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів і 

запасних частин, які замінюються в процесі відновлення (ремонту). 

Якщо виконується заміна пошкоджених частин незалежно від того, чи був можливим їх 

ремонт без загрози безпеки експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує 

Страхувальнику вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їх заміни.  
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      Вартість ремонту обчислюється за діючими на день настання страхового випадку 

розцінками (тарифами), встановленими для відповідних організацій. 

      Вартість ремонту визначається у межах суми, що не перевищує страхову вартість 

предмета. 

При цьому діє принцип, що страховий випадок чи розмір страхового відшкодування 

не можуть принести Страхувальнику прибуток, чи покращити його матеріальний стан в 

порівнянні з тим, що був до настання страхового випадку. 

10.11. Витрати на відновлення не включають: 

10.11.1.Витрати, пов'язані із зміною та/або покращенням характеристик 

застрахованого майна незалежно від факту настання страхового випадку. 

10.11.2.Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує ремонту, 

Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою 

експлуатацією. 

  10.11.3.Витрати, пов'язані з планово-профілактичним ремонтом або плановим 

поновленням застрахованого майна. 

10.11.4.Витрати по обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, виконані 

незалежно від факту настання страхового випадку, наприклад, поновлення витратних 

матеріалів тощо. 

10.11.5. Непрямі витрати, такі як, штрафні санкції, виставлені Страхувальнику за 

несвоєчасну оплату ремонтних робіт стороннім суб’єктам господарювання, сплата 

обов’язкових відрахувань, платежів, податків в бюджет або позабюджетні державні фонди 

тощо. 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

11.1. Після отримання від Страхувальника повідомлення  про страховий випадок та 

письмової заяви про виплату страхового відшкодування Страховик зобов`язаний: 

а) з`ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмір 

збитку; 

б) зробити розрахунок суми страхового відшкодування; 

в) виплатити страхове відшкодування в установлений цими Правилами строк. 

Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком при настанні 

страхового випадку. 

11.2. У разі необхідності Страховик запитує необхідні відомості, які пов`язані зі 

страховим випадком, у відповідних установах, інших підприємствах та організаціях, які 

володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно 

з`ясовувати причини та обставини страхового випадку. При цьому Страховик несе 

відповідальність за їх розголошення, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України.  

11.3. Всі страхові відшкодування за окремими видами майна виплачуються 

Страховиком Страхувальнику в розмірі фактичних, завданих страховими випадками, збитків 

в межах встановленої за Договором страхової суми.  

11.4. У випадку, якщо страхова сума застрахованого майна або його одиниці є  

меншою дійсної вартості цього майна (одиниці), сума збитку відшкодовується: 

- в межах встановленої страхової суми на це майно (одиницю), а та частина збитку, 

що є вищою відповідної страхової суми, Страховиком не відшкодовується (принцип першого 

ризику); 

  -  пропорційно співвідношенню страхової суми і дійсної вартості. 

Співвідношення страхової суми і дійсної вартості встановлюється окремо по кожному 

виду застрахованого майна. 

11.5. У випадку пошкодження (часткової втрати) застрахованого майна 

Страхувальник має право передати права на пошкоджене (втрачене) майно Страховику в 

обмін на повну виплату страхового відшкодування, якщо це передбачено Договором. 
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Після виплати страхового відшкодування в повному обсязі за застраховане майно (в 

т.ч. знищене або вкрадене) до Страховика переходить право власності на це майно, що 

оформлюється документарно. 

11.6. Страхове відшкодування виплачується Страховиком Страхувальнику в сумі 

визначеного збитку на умовах п.10 цих Правил за мінусом франшизи, не сплачених 

Страхувальником чергових страхових платежів в розстрочку (що лишились за період, що 

передує тому, в якому настав страховий випадок та який встановлений в Договорі) та сум, 

отриманих від інших Страховиків за аналогічними договорами страхування цього майна, а 

також, отриманих від третіх осіб, визнаних винними в настанні страхового випадку, якщо 

такі було здійснено до моменту врегулювання збитку.    

          11.7. Страхове відшкодування виплачується тією валютою, яка передбачена 

Договором, якщо інше не передбачено законодавством України. 

 11.8. У випадку   припинення діяльності Страхувальника – юридичної особи,  смерті 

Страхувальника та/або Вигодонабувача право на отримання страхового відшкодування 

переходить до його правонаступника згідно чинного законодавства України з дотриманням 

вимог, передбачених п.7.14 цих Правил.  

           11.9. Договір, за яким виплачено страхове відшкодування в розмірі меншому, ніж 

обумовлена ним страхова сума, зберігає силу до кінця терміну його дії у залишку страхової 

суми, що визначається як різниця між страховою сумою до моменту настання страхового 

випадку і розміром виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не передбачено 

договором страхування. Якщо у період дії Договору страхові випадки виникали 

неодноразово, то попередні виплати страхового відшкодування на відповідний розмір 

зменшують розмір страхової суми за Договором, якщо інше не передбачено договором 

страхування. При цьому, франшиза, визначена в умовах Договору, вираховується при 

настанні кожного страхового випадку. 

             11.10. Страхувальник, який одержав від особи, винної в настанні страхового випадку, 

повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового відшкодування від 

Страховика. 

11.11. Страховик має право затримати виплату страхового відшкодування при 

порушенні кримінальної справи за страховим випадком на час проведення слідства. 

11.12.   Страхове відшкодування не виплачується: 

• якщо внаслідок несвоєчасного звернення Страхувальника (без поважних на це причин) до 

Страховика неможливо встановити факт та/чи причину знищення або пошкодження 

застрахованого майна і визначити розмір завданого збитку; 

• якщо компетентні органи не підтверджують факт настання страхового випадку або факт 

викрадення (замах на викрадення), знищення або пошкодження окремих предметів 

домашнього майна; 

• якщо не були пред'явлені пошкоджені предмети або їх залишки, за винятком випадків, 

коли вони були знищені без залишків; 

• якщо предмети домашнього майна (холодильник, телевізор тощо) пошкоджені або 

знищені внаслідок зносу окремих частин, технічного браку, технічної поломки, перевищення 

терміну експлуатації; 

• за додаткові збитки внаслідок того, що Страхувальник не вжив заходів по рятуванню 

майна під час і після страхового випадку, забезпеченню його зберігання і запобігання його 

подальшого пошкодження. 

 11.13. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 

• навмисні дії Страхувальника або членів його родини або Вигодонабувача, спрямовані на 

настання страхового випадку; 

наявність навмисного наміру у діях Страхувальника або члена його родини встановлюється 

на підставі документів відповідних компетентних органів, які вели розслідування даного 

випадку, та за рішенням суду. 
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• вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку;  

• подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування;  

• отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням 

від особи, винної в їх заподіянні;  

• несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків;  

•  неповідомлення   Страховику про зміни, що збільшили ступень страхового ризику; 

• інші випадки, передбачені законодавством України.  

11.14. До Страховика після виплати страхового відшкодування, переходить (у межах 

страхової суми) право вимоги, яке Страхувальник (або інша особа, яка одержала страхове 

відшкодування) має до особи, відповідальної за завданий збиток. 

При цьому, Страхувальник зобов'язаний забезпечити Страховику право регресу до 

особи відповідальної за заподіяну шкоду, якщо така є. 

11.15. Якщо після виплати страхового відшкодування буде знайдено викрадене   

майно Страхувальника, він має повернути Страховику отримане за це майно страхове 

відшкодування, за винятком пов'язаних з викраденням можливих витрат на ремонт 

предметів, що повернулися. 

 

12. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

   12.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в 5-денний термін з дня 

отримання ним повного пакету документів, перелічених в п. 10.1.  

  При безготівковій формі розрахунків днем виплати страхового відшкодування є день 

списання грошей з рахунку Страховика. 

12.2 Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової 

виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, 

пені), розмір якої визначається умовами договору страхування. 

12.3. У разі відмови у виплаті страхового відшкодування Страховик зобов'язаний 

письмово з обґрунтуванням причини відмови повідомити про це Страхувальника протягом    

5 робочих днів після одержання усіх визначених Договором необхідних документів, що 

підтверджують  настання страхового випадку. 

 Відмова Страховика у виплаті страхових відшкодувань може бути оскаржена 

Страхувальником у судовому порядку. 

 

 

13. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

13.1.Дія Договору припиняється за згодою сторін, а також у разі: 

1) закінчення терміну дії; 

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором терміни. 

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;  

4) прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; 

5) з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 

законодавства України; 

6) з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 

законодавства України; 
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7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

13.2. Страхувальник має право достроково припинити дію Договору, з повідомленням 

не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору, якщо інше не передбачено 

умовами Договору. В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за 

період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на 

ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 

страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога 

Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає 

Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

13.3. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик 

повертає Страхувальнику страхові платежі за час дії Договору з вирахуванням витрат на 

ведення справи, визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором. 

13.4. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах пп. 13.2 та 13.3, 

повертається Страхувальнику або Вигодонабувачу. З моменту виплати цієї суми дія 

Договору припиняється. 

13.5. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору. 

13.6. Внесення змін в Договір.  

13.6.1. Зміни умов Договору виконуються за згодою Страхувальника і Страховика на 

основі заяви однієї із сторін протягом п`яти днів з моменту отримання заяви іншою 

стороною і оформляються доповненнями до Договору, що стають невід'ємною його 

частиною. 

13.6.2. Якщо одна сторона не згодна з внесенням змін в Договір, в п`ятиденний строк 

вирішується питання про дію Договору на попередніх умовах або про припинення його дії. 

13.6.3. З моменту одержання заяви однієї з сторін до моменту прийняття рішення, яке 

виходить з пп.13.6.1. і 13.6.2., Договір продовжує діяти на попередніх умовах. 

13.7. Недійсність Договору. 

Договір вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених 

законодавством України. 

Крім того, Договір вважається недійсним в випадку: 

1) коли Договір укладено після настання страхового випадку; 

2) коли об'єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового 

вироку або рішення, котре набрало силу. 

В разі визнання Договору недійсним кожна із сторін зобов'язана повернути іншій 

стороні всі грошово-матеріальні цінності, отримані за цим Договором, якщо інші наслідки 

недійсності Договору не передбачені законодавством України. 

Договір визнається недійсним у судовому порядку згідно чинного законодавства 

України. 

 

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

14.1. Суперечки, пов`язані зі страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. Нормою є те, що Страховик на відповідний запит 

Страхувальника чи його представника дає належні пояснення і консультації (у разі потреби в 

письмовій формі) з приводу прийнятих рішень, в даній та суміжних галузях страхування.  

14.2. При наявності розбіжностей у трактуванні окремих термінів, ситуацій чи дій 

суб'єктів  Договору, їх представників і представників третьої сторони, Страховик діє за 

принципом презумпції правоти Страхувальника, що означає наступне: Страхувальник у 

своїх висновках і рішеннях за Договором правий, якщо інше не буде доведено Страховиком 

чи компетентною інстанцією. 
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14.3. Позов щодо вимог, які витікають із Договору, може бути пред`явлений 

Страховику в термін, передбачений чинним законодавством України. 
 

15. СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ 

15.1. Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування. 

Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі 

відповідної статистики настання страхових випадків з урахуванням виду та категорії 

застрахованого майна, ступеню страхового ризику, виду діяльності Страхувальника та інших 

умов, і узгоджені з Міністерством фінансів України  

15.2. Страховий тариф при страхуванні встановлюється у відсотках до страхової суми. 

15.2.1. При страхуванні майна громадян по варіанту №1 страховий тариф вказано у 

додатку № 1 до цих Правил. 

15.2.2. При страхуванні майна громадян по варіанту №2 страховий тариф вказано у 

додатку № 2 до цих Правил. 

15.2.3. При страхуванні майна громадян по варіанту №3 страховий тариф вказано у 

додатку № 3 до цих Правил. 

15.2.4. При страхуванні майна юридичних осіб страховий тариф вказано у додатку № 

4 до цих Правил. 

15.3. Якщо інше не передбачено Договором, при його укладенні на термін менше 1-го 

року страховий платіж складає відсоток від платежу, розрахованого на рік, а саме: 

До 3 місяців - 40% 

до 4 місяців - 45% 

до 5 місяців - 50%          

до 6 місяців - 60%  

до 7 місяців - 70%                 

до 8 місяців - 75% 

до 9 місяців - 80% 

до 10 місяців - 90% 

до 11 місяців - 95% 

 

15.4. За згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні договору 

страхування на термін один рік, страховий платіж може бути сплачений частинами.   При 

цьому  розмір річного страхового тарифу збільшується на 10%; 

15.5.  В Договорі може бути обумовлений пільговий період страхування (до 30 днів по 

завершенню вказаного терміну), протягом якого Страхувальник повинен визначитись в 

продовженні (пролонгації) Договору. Причому збитки, які було завдано Страхувальнику 

внаслідок настання випадків, що підлягають під ознаки страхових, протягом цього періоду 

мають бути відшкодовані Страховиком на умовах, передбачених цими Правилами, та за 

попереднім Договором. 

15.6. Під час дії Договору Страхувальник має право збільшити або зменшити страхову 

суму, застрахувати додаткові види ризиків або зменшити їх кількість. В цих випадках 

проводиться перерахунок страхового платежу або переукладається Договір. 

 

16. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

Зміни та доповнення до цих Правил, в тому числі з метою розширення обсягу 

відповідальності Страховика за Договором, що може включати розширення переліку 

застрахованого майна та страхових ризиків, попередньо узгоджуються зі спеціально 

уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг 

згідно вимог чинного законодавства України. 

 


