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ПРОПОЗИЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

добровільного страхування майна 

(Публічна частина Договору) 

 

Розділ 1 

 

1. Ця Пропозиція є публічною офертою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН», код 

ЄДРПОУ 32071894, місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 12, офіс 37, поштова адреса: 03151, м. 

Київ, вул. Волинська, 48/50, електронна адреса: office@sk-kashtan.kiev.ua, контактний телефон: (044) 249 01 11, 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Держфінпослуг серія СТ № 123, поточний рахунок IBAN 

UA573808050000000000026503399 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, ліцензія Держфінпослуг серія АВ № 546954, 

строком дії з 02.09.2005 р. – безстрокова, є резидентом України та здійснює сплату податку на прибуток на загальних 

умовах відповідно до Податкового Кодексу України, в особі Голови Правління Захарківа Ростислава Миколайовича, що 

діє на підставі Статуту (надалі – Страховик), яка адресується невизначеному колу споживачів – дієздатних фізичних осіб та 

юридичних осіб (далі – Клієнти), укласти з Страховиком Договір добровільного страхування майна (далі – Договір 

страхування, Договір). 

2. Договір страхування укладається відповідно до цієї Пропозиції та на підставі Правил добровільного страхування майна 

(крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) №13/2014 дата реєстрації 24.03.2015 р. (далі – Правила). 

 

3. Страхувальник – дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір страхування відповідно до умов цієї 

Пропозиції. 

 

4. Порядок укладення Договору страхування 

4.1. Для укладення Договору Клієнту необхідно зайти на WEB-сторінку Страховика в мережі Інтернет за адресою: 

https://sk-kashtan.com.ua/ або до персонального кабінету або до інформаційно-телекомунікаційних систем, що 

використовується Страховиком для укладення Договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що регулює 

організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції та надати всі відомості, необхідні для укладення 

Договору страхування. Перед укладенням Договору Страхувальник обов‘язково повинен ознайомитись з Пропозицією, 

Правилами, інформацією про фінансову послугу та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. 

Здійснення всіх вищевказаних дій засвідчує намір Страхувальника укласти Договір страхування. На підставі 

наданої/обраної Клієнтом інформації Страховик формує для Клієнта індивідуальну частину Договору страхування (Поліс). 

4.2. Укладення Договору страхування здійснюється на шляхом прийняття (акцепту) Клієнтом пропозиції укласти Договір 

страхування на індивідуально визначених умовах (запропонованих Страховиком, виходячи із наданої та/або обраної 

Клієнтом інформації) та на умовах Пропозиції, розміщеної на офіційному сайті Страховика https://sk-

kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/ . 

4.3. Цей Договір страхування укладений в електронній формі у порядку, визначеному Законом України «Про електронну 

комерцію». Договір підписано Страхувальником електронним підписом шляхом направлення Страховиком одноразового 

ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-телекомунікаційну 

систему Страховика отриманого одноразового ідентифікатора. 

4.4. У разі прийняття (акцепту) Страхувальником пропозиції Страховика укласти Договір страхування, Страховик вважає 

себе зобов’язаним укласти Договір страхування на індивідуально визначених умовах та умовах Пропозиції. 

4.5. Після здійснення акцепту Клієнт отримує на підтвердження укладення Договору страхування — індивідуальну частину 

Договору страхування (Поліс) на електронну адресу та/або мобільний телефон та/або у персональному кабінеті. Договір 

страхування набирає чинності після сплати страхового платежу у повному розмірі відповідно до обраного способу оплати 

(одноразово або частинами). 

4.6. Після набрання Договором чинності Клієнт набуває статусу Страхувальника. 

4.7.  Невід’ємними частинами Договору страхування є Поліс (індивідуальна частина Договору страхування) та Пропозиція 

(публічна частина Договору страхування), повний текст яких доступний на сайті Страховика https://sk-

kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/ .  Ці документи засвідчують право Страхувальника вимагати від Страховика 

виконання обов’язків за Договором страхування. 

4.8. Страхувальник, акцептуючи Пропозицію, підтверджує та визнає, що: до укладання Договору страхування на 

виконання вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (надалі в 

цьому пункті – Закон) Страховик надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в 

порядку, що передбачені частиною 2 статті 12 Закону; зазначена інформація є доступною на веб-сторінці Страховика 

https://sk-kashtan.com.ua/ , є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансової послуги, що надається 

Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови цього Договору страхування та Правил йому зрозумілі; зазначена 

інформація та Договір страхування не містять двозначних формулювань та/або незрозумілих Страхувальнику визначень; 

https://sk-kashtan.com.ua/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
https://sk-kashtan.com.ua/
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укладення цього Договору страхування не нав’язане йому іншою особою; цей Договір страхування не укладається 

Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, насильства; Страхувальник має необхідний обсяг 

правоздатності та дієздатності для укладання Договору страхування.  

4.9. Страхувальник, акцептуючи Пропозицію, підтверджує погодження отримання Полісу, пропозицій про внесення змін 

(доповнень) до укладеного Договору страхування на електронну адресу та/або на мобільний телефон та/або у 

персональному кабінеті.  

4.10. Пропозиції Страховика про внесення змін (доповнень) до укладеного Договору страхування в частині істотних умов 

Договору, здійснюється шляхом направлення не менше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати зміни істотних 

умов, повідомлення у формі, що дає можливість встановити дату відправлення такого повідомлення, в тому числі на 

електронну адресу Страхувальника та / або у персональному кабінеті та/або мобільний телефон.  

4.11. Страхувальник, підписуючи даний Договір, надає Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних в 

цілях пов'язаних з виконанням Сторонами умов даного Договору без обмеження терміну зберігання і обробки, а також 

для цілей здійснення зв'язку із Страхувальником для надання інформації про виконання Договору, для організації 

поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень і розсилок електронною поштою на адресу Страхувальника, для надання 

Страхувальнику інформації про виконання Договору, для передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги 

Страховика, а також послуги інших суб'єктів господарювання, в інших цілях, які не суперечать законодавству України. 

Страхувальник надає свою згоду на передачу своїх персональних даних розпорядникам баз персональних даних 

Страховика, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних 

або інших осіб, в інших цілях не суперечать чинному законодавству України без додаткового повідомлення 

Страхувальника. Страхувальник підтверджує своє повідомлення про свої права, пов'язані із зберіганням і обробкою його 

персональних даних, визначених чинним законодавством, цілі обробки даних і осіб, яким передаються його персональні 

дані. 

4.12. Страхувальник має право відмовитися від укладеного Договору страхування не пізніше 7 (семи) календарних днів з 

дати укладення цього Договору страхування шляхом подання Страховику, який представляв інтереси Страховика при 

укладенні Договору страхування електронної заяви та отримати сплачений страховий платіж у повному розмірі. 

Страховик повинен повернути платіж у разі відмови Страхувальника від укладеного Договору страхування протягом 5 

(п’яти) банківських днів з дати подання заяви Страхувальником про відмову від Договору страхування. У разі відмови 

Страхувальника від укладеного Договору страхування Договір вважається неукладеним, а Сторони Договору страхування 

повинні повернути одна іншій все отримане за Договором страхування. Страхувальник може відмовитися від укладеного 

Договору страхування шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку Договір страхування не набуває чинності. 

4.13. Підписанням Полісу, який надається Страхувальнику на підтвердження укладення Договору страхування, Клієнт 

погоджується, що при відтворенні підпису Страховика в цьому Договорі може бути використано факсимільне відтворення 

за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі 

договори від імені Страховика, а також відбитка печатки Страховика, за зразком: 

ЗРАЗОК АНАЛОГА ВЛАСНОРУЧНОГО ПІДПИСУ: 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ВІДТВОРЕННЯ ВІДБИТКА ПЕЧАТКИ СТРАХОВИКА ТЕХНІЧНИМИ 

ДРУКУВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ: 

 

 

 

 

 

4.14. Договір страхування вступає в силу з 00:00 годин дня, наступного за датою внесення Страхувальником страхового 

платежу в повному розмірі на поточний банківський рахунок або в касу Страховика. 

4.15. Цей Договір страхування укладено із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронні документи та електронний документообіг», 

«Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну комерцію». 

4.16. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуватимуться положеннями Правил та чинного 

законодавства України. 

4.17. Пропозиція дійсна з «01» грудня 2020 року та діє до оприлюднення на сайті Страховика повідомлення про 

відкликання Пропозиції або оприлюднення її нової редакції. Строк дії Договору страхування зазначається у Полісі 

(індивідуальній частині Договору). 
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Розділ 2 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

1. ДАТА ТА МІСЦЕ УКЛАДЕННЯ страхування вказується в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування).  

 

2. ПОЛІС – індивідуальна частина електронного Договору добровільного страхування майна (далі – Договір страхування, 

Договір), що підтверджує укладення Договору страхування шляхом прийняття (акцепту) "Пропозиції про укладення 

договору добровільного страхування майна", що є публічною частиною Договору страхування (далі – Пропозиція). 

Невід’ємними частинами Договору страхування є Поліс та Пропозиція, повний текст яких доступний на сайті Страховика 

https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/.  Договір страхування набирає чинності з моменту внесення 

страхового платежу та є дійсним до дати завершення дії Договору, вказаної в Полісі (індивідуальній частині Договору). 

 

3. СТРАХОВИК – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН», код ЄДРПОУ 32071894, 

місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 12, офіс 37, поштова адреса: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 

48/50, електронна адреса: office@sk-kashtan.kiev.ua, контактний телефон: (044) 249 01 11, Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи Держфінпослуг серія СТ № 123, поточний рахунок IBAN UA57 3808050000000000026503399 в АТ 

“Райффайзен Банк Аваль”, ліцензія Держфінпослуг серія АВ № 546954, строком дії з 02.09.2005 р. – безстрокова, є 

резидентом України та здійснює сплату податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Податкового Кодексу 

України, в особі Голови Правління Захарківа Ростислава Миколайовича, що діє на підставі Статуту (надалі – Страховик), 

яка адресується невизначеному колу споживачів – дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб (далі – Клієнти), укласти з 

Страховиком Договір добровільного страхування майна (далі – Договір страхування, Договір), на підставі Правил 

добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) №13/2014 дата реєстрації 

24.03.2015 р. (далі – Правила). 

 

4. СТРАХУВАЛЬНИК – дієздатна фізична особа, яка уклала Договір страхування відповідно до умов Пропозиції, дані про 

яку (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса, засіб зв’язку, інші реквізити) наведені в Полісі (індивідуальній 

частині Договору страхування). 

 

5. ВИГОДОНАБУВАЧ 

5.1. Вигодонабувачем за цим Договором є Страхувальник. У випадку, якщо Страхувальник не є власником 

Застрахованого Майна та/або не уповноважений на отримання страхового відшкодування згідно з законодавством – 

Вигодонабувачем є власник застрахованого Майна або уповноважена ним особа згідно з законодавством. 

 

6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ – майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, 

користуванням і розпорядженням застрахованим майном, зазначеним у Полісі (індивідуальній частині Договору 

страхування), далі – Майно. 

 

7. ЗАСТРАХОВАНЕ МАЙНО 

7.1. Застрахованим Майном за цим Договором є об’єкт житлової нерухомості (житлова квартира, приватний житловий 

будинок, приватизовані житлові приміщення в гуртожитках або інший об’єкт житлової нерухомості), відносно якого існує 

майновий інтерес у Страхувальника (є власником, орендарем або на інших законних підставах проживає в ньому), 

інформація про яке зазначена в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування). 

7. 2. Складові застрахованого Майна, на які поширюється дія Договору: 

7.2.1. «Конструктив»: конструктивні елементи нерухомого майна (фундамент, стіни, підлога, стеля, перекриття, дах, сходи, 

опори, вікна, навіси, тераси, лоджії та балкони); 

7.2.2. «Комунікації»: невід’ємні від нерухомого майна інженерні комунікації (електропроводка, елементи системи тепло-, 

водо-, газопостачання, опалення і каналізації, насосне обладнання, вентиляційні канали та вбудовані системи вентиляції, 

телевізійний та телефонний кабель); 

7.2.3. «Ремонт» (внутрішнє постійне покриття та оздоблення стін, підлоги, стелі усіма видами штукатурних, малярних робіт, 

деревом, ламінатом, плиткою, пластиком, шпалерами, гіпсокартоном, камінням тощо; міжкімнатні двері, декоративні 

стінки та конструкції, каміни); 

7.2.4. «Техніка» (великогабаритна побутова та електронна техніка, зокрема, холодильники, пральні машини, морозильні 

камери, пилососи, обігрівачі, газові та електричні плити, мікрохвильові печі, кухонні комбайни, витяжки, посудомийні 

машини, телевізори, великогабаритні відео- та аудіо- техніка, акустичні системи, персональні комп’ютери, джерела 

безперебійного струму, системи відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації, системи кондиціонування 

повітря);  

7.2.5. «Меблі» (корпусні, м`які, вмонтовані меблі). 

7.3. Перелік складових застрахованого Майна, на які поширюється дія цього Договору страхування, а також розмір лімітів 

відповідального Страховика за кожною з них зазначається в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування).  

 

8. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

8.1. Страховим випадком є знищення, пошкодження або втрата застрахованого Майна внаслідок наступних ризиків: 

8.1.1. Пожежа, удар блискавки, вибух; 

https://sk-kashtan.com.ua/dogovir-oferti-sk-kashtan/
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8.1.2. Стихійні явища (сильний вітер, вихор, град, зливові дощі, повінь, тиск снігового шару, землетрус, осідання ґрунту, 

гірські обвали і схід лавин, зсув); 

8.1.3. Аварія водопровідних, каналізаційних, опалювальних та аналогічних систем, а також систем пожежогасіння;  

8.1.4. Крадіжка з проникненням, грабіж, розбій 

8.1.5. Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна; інші протиправні дії третіх осіб 

8.1.6. Падіння літальних апаратів або їх частин, вантажу і багажу, що ними перевозився 

8.1.7. Наїзд транспортного засобу; падіння предметів 

8.2. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, що настали в період дії цього Договору страхування. Якщо 

страховий випадок, що настав під час дії цього Договору страхування, стався з причин, які були або почали діяти до 

початку дії цього Договору страхування, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, коли Страхувальник не 

знав і не міг знати про причини, що призвели до цього страхового випадку. 

 

9. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ ТА СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ 

9.1. Страхова сума за Договором страхування визначається, виходячи з вартості застрахованого Майна, яка 

зазначається в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування) згідно з інформацією, наданою Страхувальником при 

укладенні цього Договору. Оцінка вартості Майна може здійснюватися одним із наступних методів: 

- ринкова вартість Майна; 

- заставна вартість Майна; 

- балансова вартість Майна. 

9.2. Страховий тариф і страховий платіж визначається при укладенні Договору страхування і вказується в Полісі 

(індивідуальній частині Договору страхування).  

9.3. Загальний страховий платіж за Договором страхування та строк його сплати вказується в Полісі (індивідуальній 

частині Договору страхування).  

9.4. Договір страхування може передбачати безумовну франшизу, що зазначається в Полісі (індивідуальній частині 

Договору страхування). 

9.5. Всі розрахунки між Сторонами Договору страхування проводяться в національній грошовій одиниці України (гривні). 

 

10. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Договір набирає чинності з дати, вказаної в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування) як дата початку 

строку дії Договору, але не раніше 00 годин 00 хвилин третього дня за датою одержання Страховиком страхового платежу 

(його першої частини) за Договором страхування. 

10.2. Договір діє до дати, вказаної в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування) як дата завершення строку дії 

Договору. В разі, коли Полісом (індивідуальною частиною Договору страхування) передбачено сплату страхового платежу 

частинами – якщо чергова частина страхового платежу не була сплачена у визначений Полісом термін – дія цього 

Договору страхування припиняється. Відновлення дії цього Договору страхування відбувається шляхом укладення 

Додаткової угоди – з дати, вказаної в такій Додатковій угоді. Подія, що сталася із застрахованим Майном протягом 

неоплаченого періоду, не є страховим випадком  і страхове відшкодування за такою подією не виплачується. 

10.3. В разі сплати страхового платежу (чергової частини страхового платежу) не в повному обсязі відповідальність 

Страховика пропорційна внесеній частці страхового платежу відносно загального страхового платежу, передбаченого 

Полісом (індивідуальною частиною Договору страхування). 

10.4. Місце дії Договору страхування – територія України. В частині страхування рухомого майна відповідно до цієї 

Пропозиції Договір діє за місцезнаходженням застрахованого нерухомого Майна, вказаного в Полісі (індивідуальній 

частині Договору страхування). 

10.5. Дія Договору не поширюється на зони військових конфліктів – території здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), тимчасово окуповані території (Автономна 

Республіка Крим та місто Севастополь), населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, а також ті, що розташовані на лінії зіткнення, згідно з Розпорядженням КМУ від 

07.11.2014р. №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» в 

редакції, що діяла на дату настання страхового випадку. Також Договір не поширюється на місцевості, де офіційно 

оголошено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

11. ДІЇ В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

11.1. вжити заходів для рятування застрахованого Майна та запобігання збільшення розміру завданих збитків; 

11.2. негайно, протягом 2 (двох) робочих днів після виявлення події повідомити про це відповідні компетентні органи 

(пожежну охорону, аварійні служби, підрозділи МВС, ДСНС, ЖКП, ОСББ тощо), як цього вимагають обставини і наслідки 

події; 

11.3. протягом 2 (двох) робочих днів з дати настання випадку повідомити Страховика за номером (044) 249 01 11 та 

дотримуватись рекомендацій Страховика щодо своїх подальших дій; 

11.4. надати Страховику можливість проводити розслідування обставин і причин події, та встановлювати розмір збитку, а 

також надати всю інформацію, що стосується цієї події (Страховик направляє аварійного комісара/експерта на місце 

настання випадку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Страховиком повідомлення про настання випадку); 

11.5. зберігати незмінними пошкоджене Майно, місце події, оточуючі предмети, записи, документи тощо, які будь-яким 

чином пов'язані з подією, до їх огляду представником Страховика, за винятком змін, що здійснюються на вимогу 

державних або інших органів, в компетенції яких знаходиться розслідування таких подій, а також, виходячи із міркувань 
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безпеки для зменшення розміру збитків або через 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання Страховиком повідомлення 

про настання випадку; 

11.6. до початку ремонту чи відновлення пошкодженого Майна пред’явити його Страховику для огляду, з метою 

складання калькуляції витрат на ремонтні роботи та визначення розміру страхового відшкодування; 

11.7. надати Страховику всю інформацію, що є в наявності у Страхувальника та яка має відношення до випадку, вжити 

заходів до збору і передачі Страховику всіх необхідних документів за випадком, сприяти Страховику в реалізації права 

вимоги (регресу) до особи, винної в настанні страхового випадку. 

 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗА СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ 

12.1. Для прийняття рішення за страховим випадком (про здійснення виплати страхового відшкодування або відмову у 

виплаті страхового відшкодування) Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний надати Страховику необхідні документи, 

зокрема: 

12.1.1. Письмову заяву про виплату страхового відшкодування; 

12.1.2. Поліс (індивідуальну частину Договору страхування); 

12.1.3. Документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати одержувача страхового 

відшкодування (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка звернулася за страховим відшкодуванням, копію 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера); 

12.1.4. Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) щодо знищеного, втраченого 

та/або пошкодженого майна, а саме: договір купівлі-продажу, договір оренди, свідоцтво про право власності тощо; 

12.1.5. Дозвільні документи на початок (виконання) будівельних робіт при страхуванні об’єкта незавершеного 

будівництва (зареєстровані повідомлення, декларація, дозвіл або інший документ відповідно до чинного законодавства 

України); 

12.1.6. Перелік знищеного, пошкодженого чи втраченого застрахованого Майна із зазначенням вартості такого майна; 

12.1.7. Довідку з компетентного державного органу або органу нагляду про факт та обставини настання події, що може 

бути визнана страховим випадком. Залежно від характеру настання події та її обставин такими документами можуть бути 

документи відповідної компетентної установи або організації: 

а) При завданні збитків у результаті пожежі – акт про пожежу, висновок органів пожежного нагляду ДСНС про пожежу із 

зазначенням причини її виникнення; 

б) При завданні збитків у результаті впливу стихійного явища, а також удару блискавки – довідка з Гідрометцентру або 

ДСНС із описом природних подій, що стали причиною пошкодження та/або знищення застрахованого майна; 

в) При завданні збитків у результаті пошкодження водою із систем водопостачання, опалення, каналізації, систем 

пожежогасіння: 

- акт спеціалізованих служб, що експлуатують водопровідні й інші аналогічні мережі, з описом причини виходу з ладу 

даних систем і визначенням винної сторони, якщо така встановлена; 

- довідка житлово-експлуатаційного управління (або інших подібних організацій), якщо будинок житловий; 

- акт огляду компетентного органу (організації) про залиття застрахованого майна та розмір завданих залиттям збитків; 

г) При настанні збитків у результаті вибуху: 

- акти або довідки державних органів, що здійснюють нагляд за умовами експлуатації силових агрегатів (газопровідних 

мереж), про причини завдання збитку із зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації й винних осіб, або 

акт (висновок) незалежної експертизи; 

- довідка житлово-експлуатаційного управління (або інших компетентних організацій), якщо будинок житловий; 

- акт огляду, складений житлово-експлуатаційним управлінням, про вибух застрахованого Майна та розмір збитків, 

завданих вибухом; 

д) При завданні збитків в результаті протиправних дій третіх осіб: 

- за наявності охорони, забезпеченої сторонньою організацією, – копія договору з охоронним підприємством або 

позавідомчою охороною на здійснення охорони застрахованого Майна та/або приміщень, у яких це Майно знаходиться; 

- за наявності систем охоронної сигналізації – документи з даними про спрацювання систем сигналізації; документи, що 

підтверджують одержання сигналу тривоги на пульт охоронного підприємства або позавідомчої охорони й виїзд групи 

затримки; 

е) При завданні збитків у результаті падіння пілотованого літального об’єкта, звукового удару – довідка із ДСНС або іншого 

державного компетентного органу із зазначенням причин і розміру збитку; 

є) У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь органи МВС, Поліції, 

прокуратури й інші правоохоронні органи: 

- копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення до органу державної влади, 

уповноваженого розпочати досудове розслідування;  

- документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове 

розслідування, заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення;  

- документ, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове розслідування, 

відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками відповідного 

злочину, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, із зазначенням попередньої правової 

кваліфікації кримінального правопорушення (повідомлення про початок досудового розслідування тощо); 

- копію постанови слідчого чи прокурора або ухвали суду про закриття кримінального провадження чи зупинення 

досудового розслідування або рішення (вирок) суду. 

12.1.8. Документи, що підтверджують вартість знищеного, втраченого та/або пошкодженого майна: договору купівлі – 

продажу, документів оцінки, чеків, фактур, квитанцій на придбання застрахованого майна та/або інших документів, за 

змістом яких Страхувальник (Вигодонабувач) може довести його вартість (при їх наявності). 



 

 

  

6 

 
12.1.9. Документи, що підтверджують розмір прямого матеріального збитку, якого зазнав Страхувальник (Вигодонабувач) 

внаслідок пошкодження застрахованого Майна та вартість необхідних витрат на ремонт пошкодженого об’єкта Майна 

(кошторис ремонтних робіт, рахунок-фактура, наряд-замовлення, акт приймання-передавання виконаних робіт тощо), за 

умови погодження із Страховиком спеціалізованої організації, що буде здійснювати ремонт пошкодженого майна. 

12.1.10. Документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо запобігання або зменшення розміру 

збитків, завданих настанням страхового випадку; 

12.1.11. Інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання 

страхового випадку, розміру завданого збитку, а також майнового інтересу особи, яка є одержувачем страхового 

відшкодування. 

12.2. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховикові у формі 

оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови надання Страховикові можливості звірення копій цих 

документів з їхніми оригіналами. 

12.3. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надані в неповному обсязі та/або в 

неналежній формі, або оформлені з порушенням наявних норм (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо), 

рішення про здійснення виплати або відмову її здійснити приймається після отримання документів, оформлених у 

належній формі та наданих у необхідному обсязі. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик повідомляє 

одержувача страхового відшкодування в письмовій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання таких 

документів. 

 

13. РОЗМІР СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком, що стався протягом строку дії Договору 

страхування, не може перевищувати страхової суми, визначеної Полісом (індивідуальною частиною Договору 

страхування). Якщо Договором передбачені страхові суми (ліміти відповідальності) за окремим страховим випадком, 

групою страхових випадків, за одиницею та/або частиною/групою застрахованого Майна, то Страховик здійснює виплату 

страхового відшкодування в межах встановлених лімітів  (сум відповідальності).  

13.2. У разі настання страхового випадку страхове відшкодування за пошкоджене, знищене або втрачене застраховане 

Майно визначається у розмірі прямих (реальних) збитків Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок настання 

страхового випадку з вирахуванням: 

13.2.1. розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена Полісом (індивідуальною частиною Договору 

страхування). 

суми, що відшкодована Страхувальнику  (Вигодонабувачу) особою, винною у заподіянні збитків; 

13.2.2. розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику (Вигодонабувачу) іншими страховиками у зв’язку з цим 

страховим випадком; 

13.2.3. несплаченого страхового платежу, якщо Полісом (індивідуальною частиною Договору страхування) передбачена 

сплата страхового платежу частинами, що зараховується в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин 

страхового платежу за відповідні періоди дії Договору страхування; 

13.2.4. частки страхового відшкодування внаслідок застосування пропорції у випадку неповної сплати страхового платежу 

(чергової частки страхового плату); 

13.2.5. частки страхового відшкодування внаслідок застосування пропорції у випадку недострахування (визначення 

Страхувальником при укладенні цього Договору страхування страхової суми, що виявиться менше за ринкову вартість 

застрахованого Майна на дату настання страхового випадку); 

13.2.6. частки страхового відшкодування внаслідок застосування пропорції у випадку, якщо щодо предмета Договору 

страхування діяли також інші договори страхування; 

13.2.7. нарахованого зносу відповідно до чинного законодавства при визначенні експертом розміру завданого 

матеріального збитку внаслідок настання страхового випадку. 

13.3. Якщо страхова сума, зазначена в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування), менше дійсної вартості 

майна, визначеної на дату укладення Договору страхування (страхування в частці), то Страховик виплачує страхове 

відшкодування в такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена в Полісі (індивідуальній 

частині Договору страхування) співвідноситься до дійсної вартості такого Майна, визначеної на дату укладення Договору 

страхування. 

13.4. Розмір прямих (реальних) збитків може визначатись: 

13.4.1. У разі знищення, втрати застрахованого Майна – у розмірі дійсної вартості Майна на момент перед настанням 

страхового випадку (з вирахуванням зносу) із вирахуванням дійсної вартості застрахованого Майна після настання 

страхового випадку, якщо воно має певну цінність (в тому числі придатне для подальшого використання або реалізації), 

але не більше дійсної вартості Майна на момент перед настанням страхового випадку та страхової суми (лімітів 

відповідальності Страховика), передбачених в Полісі (індивідуальній частині Договору страхування). 

13.4.2. У разі пошкодження застрахованого Майна – у розмірі поточної вартості витрат на його  відновлення до стану, у 

якому майно перебувало безпосередньо перед настанням страхового випадку, але не більше дійсної вартості Майна на 

момент перед настанням страхового випадку та страхової суми (лімітів відповідальності Страховика), передбачених в 

Полісі (індивідуальній частині Договору страхування). 

13.5. Визначення витрат на відновлення здійснюється з вирахуванням зносу частин, вузлів, агрегатів та деталей, що 

замінюються в процесі ремонту. 

13.6. Дійсна вартість Майна на момент перед настанням страхового випадку та після настання страхового випадку 

визначається на підставі акту (висновку) експертизи. 

13.7. Розмір витрат на відновлення застрахованого Майна може визначатися на підставі: 

13.7.1. Висновку (акту) експертизи проведеної суб’єктом оціночної діяльності, або 
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13.7.2. Середніх розцінок на аналогічні ремонтні роботи (роботи з відновлення майна), що діють у місці проведення 

ремонту на момент настання страхового випадку, рахунків торговельних підприємств, кошторису на ремонтні роботи, 

наряду-замовлення, інших документів, з якими згоден Страховик. 

13.8. Витрати на відновлення застрахованого Майна складаються з  витрат на оплату: 

13.8.1. Вартості матеріалів, деталей, запасних частин, необхідних для ремонту (відновлення) застрахованого Майна; 

13.8.2. Вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних частин до місця ремонту, включаючи мито й збори, та 

інші витрати необхідні для відновлення застрахованого Майна до стану, у якому воно перебувало перед настанням 

страхового випадку. 

13.8.3. Вартості робіт з ремонту та/або монтажу пошкодженого застрахованого Майна; 

13.9. До вартості витрат на відновлення застрахованого Майна не входять: 

13.9.1. Вартість деталей, матеріалів і робіт, що не були пошкоджені внаслідок настання страхового випадку; 

13.9.2. Додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін, підвищення якості, поліпшення властивостей або 

вдосконалення попереднього стану застрахованого Майна; 

13.9.3. Витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового ремонту (відновлення) застрахованого 

Майна; 

13.9.4. Витрати на оплату вартості профілактичного ремонту й обслуговування застрахованого Майна; 

13.9.5. Додаткові витрати на оплату вартості термінових робіт та доставки матеріалів, запчастин тощо; 

13.9.6. Інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення застрахованого Майна до стану, у якому воно перебувало 

безпосередньо перед настанням страхового випадку. 

13.10. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) витрати, здійснені останнім з метою запобігання або 

зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку, передбачені Договором, які разом із сумою 

страхового відшкодування не можуть перевищувати розміру страхової суми, встановленої в Полісі (індивідуальній частині 

Договору страхування). 

13.11. Якщо на момент настання страхового випадку щодо предмета Договору страхування діяли також інші договори 

страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування в розмірі частини розрахованого страхового відшкодування за 

страховим випадком, яке визначається як відношення страхової суми, встановленої Договором страхування, до 

сукупності страхових сум за всіма укладеними договорами страхування, за якими мають бути здійснені виплати 

страхового відшкодування за цим страховим випадком. 

 

14. УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

14.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється після того, як повністю будуть встановлені обставини, причини і 

розмір збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. 

14.2. Здійснення виплати страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором страхування на 

підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) за формою, наданою Страховиком і страхового акту, який складається 

Страховиком. 

14.3. Страховик протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати одержання від Страхувальника (Вигодонабувача) документів, 

передбачених п.13 Розділу 2 Пропозиції, та відповідей на запити Страховика до підприємств, установ та організацій, що 

володіють інформацією про обставини настання страхового, які необхідні для підтвердження факту, причин, обставин і 

наслідків настання страхового випадку та визначення розміру збитку, приймає: 

14.3.1. рішення про здійснення виплати страхового відшкодування  шляхом складення страхового акту і протягом 30 

(тридцяти) робочих днів з дати складення страхового акту здійснює виплату страхового відшкодування. 

14.3.2. обґрунтоване рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування. Страховик письмово повідомляє 

Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняття рішення про відмову з обґрунтуванням причин протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дати прийняття такого рішення. 

14.4. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим випадком, у тому числі про 

здійснення або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування, у разі, якщо: 

14.4.1. Спори щодо факту, причин та обставин події та розміру збитку розглядається судом; 

14.4.2. Страховиком призначене власне розслідування або експертиза, яку проводить експерт незалежної експертної 

організації; 

14.4.3. Проводиться розслідування компетентними органами або розпочате кримінальне провадження за фактом події 

або щодо Страхувальника (Вигодонабувача). 

14.5. Страхувальник (Вигодонабувача) зобов’язаний повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів Страховику 

отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом строків позовної давності з дати 

настання страхового випадку виявиться така обставина, що за законом або за Договором страхування повністю або 

частково позбавляє Страхувальника (Вигодонабувача) права на отримання страхового відшкодування. 

14.6. У випадку, якщо за період дії Договору страхування була здійснена виплата страхового відшкодування в розмірі 

неповної страхової суми, то розмір страхового відшкодування за наступну страхову подію зменшується на суму раніше 

проведених виплат. 

14.7. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке 

Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за завданий збиток. Страхувальник (Вигодонабувач) 

зобов’язаний передати Страховикові всі наявні у нього документи та докази і дотримуватися усіх формальностей, 

необхідних для реалізації Страховиком права регресної вимоги. 

14.8. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний не допускати обмеження права вимоги Страховика. Якщо виявиться, 

що реалізація права вимоги є неможливою або обмеженою через навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача), 

Страховик звільняється від зобов’язання виплатити страхове відшкодування, а якщо виплата вже здійснена, 

Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний повернути Страховикові отримане відшкодування протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з дати отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) претензії Страховика 
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14.9. Після здійснення виплати страхового відшкодування та проведення відновлювального ремонту пошкодженого 

Майна Страхувальник (на вимогу Страховика) повинен надати можливість представникові Страховика здійснити огляд 

відновленого Майна, погодивши з ним час та місце проведення огляду. У разі невиконання цієї умови Страхувальником 

при настанні в майбутньому пошкоджень цього ж застрахованого Майна Страховик звільняється від виплати страхового 

відшкодування за таке пошкодження. 

14.10. Якщо Страхувальнику стане відомо місцезнаходження викраденого внаслідок настання страхового випадку 

застрахованого Майна, він зобов’язаний негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли йому стало 

відомо про це, повідомити про це Страховика. 

14.11. Договір страхування, за яким здійснена виплата страхового відшкодування, розмір якої менший за розмір 

страхової суми, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії Договору страхування. 

 

15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ: 

15.1. Навмисні дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, спрямовані на настання 

страхового випадку. 

15.2. Вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, 

що призвів до настання страхового випадку. 

15.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт 

настання страхового випадку, приховування таких відомостей. 

15.4. Шахрайство або інші дії Страхувальника, направлені на отримання незаконної вигоди від страхування. 

15.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або 

створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру завданого збитків. 

15.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про підвищення ступеня страхового 

ризику. 

15.7. Одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні. 

15.8. Невиконання  або неналежне виконання Страхувальником своїх обов'язків, передбачених Договором страхування. 

15.9. У випадку страйків, заколотів, внутрішніх заворушень, революцій, диверсій, терористичних актів та 

антитерористичних операцій, війни з зовнішнім ворогом, громадянської  війни, воєнних дій будь-якого характеру, 

збройних конфліктів, збройного повстання, захоплення державної влади будь-якими особами; будь-яких військових 

маневрів, навчань або інших військових заходів та/або їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та/або інших знарядь війни. 

15.20. Якщо випадок настав внаслідок конфіскації, націоналізації, реквізиції, знищення або пошкодження майна за 

наказом будь-якого уряду (в тому числі самопроголошеного), органів державної влади або місцевого самоврядування, 

військової влади або внаслідок дії будь-якого закону. 

15.21. Якщо випадок пов’язаний з впливом радіоактивного випромінювання, матеріалів ядерної зброї, іонізуючої 

радіації чи радіоактивного забруднення від будь-якого ядерного палива, чи дією будь-яких ядерних відходів від спалення 

ядерного палива. 

15.22. Пошкодження Майна внаслідок корозії, шумування, гниття, експлуатаційного чи природного зносу, окислювання 

або інших природних властивостей майна, пошкодження майна гризунами, комахами, цвіллю, грибком, іншими 

мікроорганізмами, тваринами або рослинами. 

15.23. Дія поступової амортизації, внутрішнього недоліку, неявного дефекту, забруднення або зараження, вологості й 

сухості атмосфери, зміни температури, випарування, втрати ваги, зміни кольору, структури або запаху, втрати майном 

притаманних йому якостей, за винятком тих випадків, коли такі втрати або пошкодження були безпосередньо викликані 

настанням страхового випадку. 

15.24. Обвал, руйнування, пошкодження будівель або споруд та майна, що знаходиться в них, якщо це не викликано 

настанням страхового випадку (зокрема через їх старість, ветхість, зношеність, тривалу експлуатацію при неможливості 

Страхувальника підтримувати застраховане Майно в належному стані тощо). 

15.25. Помилки у проектуванні, будівництві, монтажі, неякісне виконання робіт або дефектів (недоліків) матеріалів. 

15.26. Необережність Страхувальника (Вигодонабувача), членів його родини, його працівників/представників або осіб, 

які діяли за їхнім дорученням (у тому числі з метою збільшення розміру страхового відшкодування). Під необережністю 

розуміється, що особа: 

- Передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), але легковажно розраховувала на 

те, що вони не настануть; або 

- Не передбачала можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (або бездіяльності), хоча повинна була та мала 

таку можливість.  

Факт необережності встановлюється на підставі обвинувального вироку суду, висновку компетентних органів або за 

згодою Сторін договору. 

15.27. Події, не обумовленої в Договорі страхування як страховий випадок. 

15.28. Події, що сталася до початку дії Договору страхування, але була виявлена після початку його дії, а також якщо 

збитки, завдані після закінчення строку дії Договору страхування. 

15.29. Події, що сталася поза зазначеним місцем дії Договору страхування. 

15.30. Вчинення електронного та/або комп’ютерного злочину, потрапляння будь-якого вірусу або схожої проблеми в 

програмне забезпечення або електронну базу даних. 

15.31. Дія підземного вогню (горіння торфовищ, вогню вулканічного походження або пожежею на вугільній шахті чи на 

нафтовій свердловині), процесів ферментації, включаючи природну ферментацію речовин, промислову ферментацію, що 

застосовується у ряді виробничих процесів. 

15.32. Самозаймання  майна, неминучого в процесі роботи.  

15.33. Крадіжка застрахованого Майна під час або безпосередньо після настання страхового випадку, а також під час 

здійснення заходів щодо запобігання або зменшення розміру збитку внаслідок настання такого страхового випадку. 
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15.34. Вплив на застраховане Майно вогню або тепла з метою обробки, переробки або в інших цілях (зварювання, 

сушіння, варіння, прасування, копчення, жарення, нагрівання, гарячої обробки або плавлення металів тощо), у тому 

числі, збиток, заподіяний Майну, за допомогою якого або в якому вогонь або тепло спеціально створюється та/або яке 

спеціально призначено для його розведення, підтримки, поширення, передачі (печами, димоходами, теплообмінниками 

тощо). 

15.35. Обпалювання або пропалювання палаючими вугіллям, що випало з камінів, печей тощо, цигарками або сигарами, 

паяльною лампою та/або аналогічними предметами, або обпалювання, викликаного раптовим виходом вогню з місця, 

спеціально для нього відведеного, крім випадків виникнення пожежі. 

15.36. Вплив електроенергії, в тому числі внаслідок удару блискавки, на електричне обладнання, устаткування 

(включаючи електропроводку) або установку (наприклад, через порушення ізоляції або надмірне завантаження мережі 

або через коротке замикання, перевантаження, відмову (несправність) вимірювальних, регулювальних приладів і 

приладів, що забезпечують безпеку тощо), крім випадків виникнення пожежі. 

15.37. Порушення Страхувальником (членами його родини, його працівниками/представниками) правил пожежної 

безпеки, охорони, експлуатації й обслуговування виробничих будівель, приміщень, споруд та застрахованого Майна, 

охорони цінностей, безпеки проведення робіт або інших аналогічних норм, що призвело до настання страхового випадку. 

15.38. Використання, збереження чи тимчасового розміщення, в межах зазначеного в Договорі страхування місця його 

дії, газового устаткування та інших легкозаймистих і вибухонебезпечних предметів, матеріалів і речовин, що не є 

невід’ємною частиною інженерних комунікацій чи виробничого процесу. 

15.39. Проникнення у будівлю, приміщення чи споруду граду, дощу, бруду або снігу через незачинені вікна, двері, 

міжпанельні шви та інші технічні отвори або прорізи (в тому числі, якщо вони виникли у результаті технічних недоліків 

будівель чи споруд або через їх неналежну ізоляцію). 

15.40. Затоплення, викликане недостатньою пропускною здатністю каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх) систем, якщо 

зобов’язання щодо забезпечення цієї пропускної здатності несе Страхувальник (Вигодонабувач). 

15.41. Повінь (паводок, затоплення, водопілля), якщо вони характерні для місцевості, де знаходиться застраховане 

Майно (відбувалися більше ніж один раз за десять попередніх років (станом на дату початку дії Договору страхування). 

15.42. Підтоплення ґрунтовими водами та затоплення в результаті підвищення рівня підземних вод. 

15.43. Протиправні дії, вчинені особами, які є членами родини Страхувальника, перебувають у трудових відносинах зі 

Страхувальником (Вигодонабувачем), є його представниками; 

15.44. Пошкодження або знищення застрахованого Майна третіми особами внаслідок необережності або ненавмисних 

дій. 

15.45. Проведення ремонтних, будівельних, монтажних робіт, випробувань, технічного обслуговування за 

місцезнаходженням застрахованого Майна, якщо інше письмово не погоджено зі Страховиком; 

15.46. Будь-які збитки, пов’язані з втратою, пошкодженням або знищенням інформації або програмного забезпечення, 

втрати доступу до даних, несправності комп’ютерного обладнання або програмного забезпечення; 

15.47. Заподіяння моральної шкоди, нарахування неустойки, штрафів, пені, упущеної вигоди, платежів з відшкодування 

збитків третім особам будь-якого виду, в тому числі у випадку забруднення й зараження навколишнього природного 

середовища та інших непрямих збитків. 

 

16. ПРАВА СТРАХУВАЛЬНИКА: 

16.1. на виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку у розмірі прямого дійсного збитку, але не 

більше страхової суми; 

16.2. на дострокове припинення дії Договору страхування; 

16.3. ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов Договору страхування шляхом укладання Додаткової угоди до 

Договору, яка з моменту її підписання Сторонами стає невід’ємною його частиною; 

16.4. при укладенні Договору страхування призначити Вигодонабувача; 

16.5. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика у здійсненні  виплати 

страхового відшкодування або його розмір; 

16.6. на проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок в разі незгоди з висновком експертизи, 

комісії з розслідування страхового випадку. 

 

17. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХУВАЛЬНИКА: 

17.1. вносити страхові платежі в розмірі та в строки, передбачені Договором страхування; 

17.2. при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають 

істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом 

3 (трьох) робочих днів з дати виникнення відповідних обставин; 

17.3. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо предмета 

цього Договору страхування; 

17.4. при укладенні Договору страхування або внесенні змін до нього, а також у будь-який час протягом строку дії 

Договору страхування на вимогу Страховика надати можливість провести огляд місцезнаходження застрахованого 

Майна; 

17.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 

використовувати застраховане Майно за його прямим призначенням, забезпечувати відповідні умови зберігання, 

експлуатації, охорони та обслуговування, дотримуватися правил і норм техніки безпеки, пожежної та вибухобезпеки, 

забезпечити безперебійне функціонування всіх охоронних і пожежних систем і пристроїв, що були в наявності при 

укладенні Договору страхування; 

17.6. повідомити Страховика про настання страхового випадку у порядку та у строк, передбачений умовами Договору 

страхування; 
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17.7. виконувати умови страхування, передбачені цим Договором та Правилами; 

17.8. після укладення Договору страхування не припускати будь-яких дій та недбалого ставлення до застрахованого 

Майна, що можуть привести до його пошкодження, знищення або втрати; 

17.9. повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів Страховику отримане страхове відшкодування (або його 

відповідну частину), якщо протягом строку позовної давності з дати настання страхового випадку виявиться така 

обставина, що за законом або Договором повністю або частково позбавляє Страхувальника (Вигодонабувача) права на 

отримання страхового відшкодування. 

 

18. ПРАВА СТРАХОВИКА: 

18.1. перевіряти достовірність повідомлених Страхувальником при укладенні Договору страхування відомостей, 

перевіряти іншу надану Страхувальником інформацію, вимагати додаткові документи, що мають значення для 

визначення ступеня страхового ризику; 

18.2. при укладенні та у будь-який час протягом строку дії Договору страхування оглядати в присутності Страхувальника 

(його представника) застраховане Майно, з’ясовувати умови його утримання та експлуатації (за умови попереднього 

погодження зі Страхувальником часу та місця такого огляду); 

18.3. у випадку підвищення ступеня страхового ризику щодо предмету цього Договору страхування запропонувати 

Страхувальнику внести зміни в Договір страхування, включаючи сплату додаткового страхового платежу або припинити 

дію Договору страхування після відмови Страхувальника на умовах, передбачених Договором страхування; 

18.4. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку: вимагати від Страхувальника інформацію, 

необхідну для встановлення факту та обставин страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи 

інформацію, що є комерційною таємницею; 

18.5. робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, що за умовами Договору страхування може бути визнана 

страховим випадком, до компетентних органів, підприємств, установ і організацій, що можуть володіти інформацією про 

обставини настання події, з питань, пов’язаних із розслідуванням причин, обставин настання страхового випадку і 

визначенням розміру завданого збитку; 

18.6. відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для цього виникнуть підстави, передбачені 

Договором страхування та/або чинним законодавством України. Рішення про відмову у виплаті страхового 

відшкодування приймається Страховиком у строк не більший передбаченого цим Договором страхування та 

повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. 

18.7. вимагати сплати несплаченої частини страхового платежу до виплати страхового відшкодування або вирахувати з 

суми відшкодування несплачену частину страхового платежу, якщо відповідно до умов Полісу (індивідуальної частини 

Договору страхування) страховий платіж сплачується Страхувальником декількома частинами (внесками); 

18.8. ініціювати внесення змін та/або доповнень до Договору страхування, дострокове припинення дії Договору в 

порядку, передбаченому цим Договором. 

 

19. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХОВИКА: 

19.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами; 

19.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо 

оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування; 

19.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений Договором строк; 

відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення 

збитків; 

19.4. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості 

майна переукласти з ним Договір; 

19.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених 

законом. 

 

20. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

20.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 

законодавством України.  

20.2. Сторона не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, 

якщо доведе, що таке порушення було викликано перешкодою поза її контролем та що від неї неможливо було розумно 

чекати взяття цієї перешкоди до уваги при укладенні Договору страхування чи уникнення або подолання цієї перешкоди, 

чи його наслідків (внаслідок дії форс-мажорних обставин). Сторона, по відношенню до якої наступили такі обставини, 

негайно повідомляє про це іншу Сторону та надсилає відповідні документи, видані компетентними органами, що 

підтверджують факт настання форс-мажорних обставин. 

20.3. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом 

сплати Страхувальнику (Вигодонабувачу) неустойки (штрафу, пені) у розмірі 0,01% від невиплаченої суми за кожен день 

прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. 
 

 

21. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

21.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 

- закінчення строку дії; 

- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником (Вигодонабувачем) у повному обсязі; 

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування строки. При цьому Договір 

вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за 

письмовою вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику; 
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- ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; 

- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

- прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 

21.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про 

намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 

30 календарних днів до дати припинення дії Договору страхування. 

21.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому 

страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат 

на ведення справи в розмірі 45%, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 

порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові 

платежі повністю. 

21.4. У разі дострокового припинення Договору страхування, за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються 

повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов 

Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору 

страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі 45%, визначених при розрахунку 

страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

21.5. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового припинення дії Договору 

страхування здійснюється після врегулювання всіх заяв про виплату страхового відшкодування, поданих 

Страхувальником (Вигодонабувачем): здійснення виплат страхового відшкодування або прийняття Страховиком 

обґрунтованих рішень про відмову у виплаті страхового відшкодування. 

21.6. Пропозиції Страховика про внесення змін (доповнень) до укладеного Договору страхування в частині істотних умов 

Договору, здійснюється шляхом направлення не менше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати зміни істотних 

умов, повідомлення у формі, що дає можливість встановити дату відправлення такого повідомлення, в тому числі на засіб 

зв’язку, вказаний в Полісів (індивідуальній частині Договору страхування), на електронну адресу Страхувальника та / або 

у персональному кабінеті та/або мобільний телефон. 

 

22. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

22.1. Порядок укладення цього Договору, в тому числі порядок реалізації права на відмову від Договору визначено в 

Розділі 1 Пропозиції. Договір підписано Страхувальником електронним підписом шляхом направлення Страховиком 

одноразового ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення Страхувальником в інформаційно-

телекомунікаційну систему Страховика отриманого одноразового ідентифікатора. На письмову вимогу Страхувальника 

Страховик здійснює вручення Договору страхування, підписаного оригінальним підписом уповноваженого представника 

Страховика (що унеможливлює зміну змісту Договору страхування), в робочий час Страховика за його 

місцезнаходженням. 

22.2. Підписанням Договору страхування Страхувальник підтверджує та визнає, що:  

- ознайомлений з умовами страхування, визначеними Правилами та умовами Пропозиції; 

- інформація, зазначена в частині 2 статті Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” надана йому своєчасно та в повному обсязі;  

- надає Страховику дозвіл на обробку всіх своїх персональних даних відповідно до законодавства в цілях, пов’язаних з 

виконанням цього Договору та здійснення Страховиком його статутної діяльності;  

- надав згоду, що при відтворенні підпису Страховика в цьому Договорі може бути використано факсимільне відтворення 

за допомогою засобів механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі 

договори від імені Страховика, а також відбитка печатки Страховика, за зразком, наведеним в Пропозиції. 

22.3. У всьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуватимуться положеннями Правил та чинного 

законодавства України. 
 

24. ПІДПИСИ СТОРІН 

24.1. Страховик підписує Договір страхування шляхом використання факсимільного відтворення за допомогою засобів 

механічного, електронного чи іншого копіювання підпису особи, уповноваженої підписувати такі договори від імені 

Страховика, а також відбитка печатки Страховика, за зразком, наведеним в Пропозиції. 

24.2. Страхувальник підписує Договір страхування електронним підписом, шляхом використання одноразового 

ідентифікатора, відповідно до умов Пропозиції та з дотриманням вимог чинного законодавства. 
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