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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ , далі – Правила, розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та 
інших нормативних документів чинного законодавства України. 

1.2. На умовах цих Правил та чинного законодавства України Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Каштан» (далі – Страховик), укладає договори 
добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, далі – 
договір страхування, з дієздатними фізичними особами (в т.ч. фізичними особами – 
підприємцями) та юридичними особами, незалежно від форм власності, резидентами та 
нерезидентами України (далі – Страхувальники).  

1.3. Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, передбачає обов’язок 
Страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий 
платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до 
умов договору страхування шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, 
визначеній Страхувальником у договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, 
понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою 
застрахованого майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та (або) стихійних 
явищ. 

1.4. Страхувальник має право при укладенні договору страхування призначити 
Вигодонабувача (Вигодонабувачів), який може зазнати збитків внаслідок настання 
страхового випадку, для отримання страхового відшкодування. Страхувальник може 
змінити Вигодонабувача за договором страхування до настання страхового випадку, 
якщо інше не передбачене договором страхування. 

1.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, обов’язки Страхувальника, 
зазначені в цих Правилах та/або договорі страхування, можуть бути поширені на 
Вигодонабувача (Вигодонабувачів). Вчинення Вигодонабувачаем дій (діяльності або 
бездіяльності) породжує ті ж самі правові наслідки, як би такі дії (діяльність або 
бездіяльність) були вчинені Страхувальником. 

1.6. При укладанні договору страхування Сторони можуть домовитися щодо 
незастосування окремих положень цих Правил, а також щодо доповнення договору 
страхування положеннями, відмінними від викладених у тексті цих Правил, за умови, що 
це не суперечить чинному законодавству України.  

1.7. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:  
1.7.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої провадиться страхування, 

яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 
1.7.2. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка 

відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі. 

1.7.3. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 
договору страхування зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при 
настанні страхового випадку. 

1.7.4. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування. 

1.7.5. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за 
страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором 
страхування. 

1.7.6. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється 
Страховиком в межах страхової суми відповідно до умов договору страхування при 
настанні страхового випадку. 

1.7.7. Ліміт відповідальності – величина (у грошову вираженні або у відсотках), 
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що не перевищує встановлену в договорі страхування страхову суму, в межах якої 
Страховик зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку, яка за згодою Сторін може встановлюватись за одним страховим 
випадком, за групою страхових випадків, за одиницею та/або групою застрахованого 
майна тощо. 

1.7.8. Страховий захист – зобов’язання Страховика, визначені договором 
страхування, щодо відшкодування збитків, заподіяної внаслідок настання страхового 
випадку, який стався в  обумовлений договором страхування відрізок часу. 

1.7.9. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з 
договором страхування. 

1.7.10. Нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 
земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх 
призначення. 

1.7.11. Рухоме майно – речі, які можна вільно переміщувати у просторі, які не є 
нерухомим майном. 

1.7.12. Знищення майна – втрата майном своїх експлуатаційних споживчих 
якостей, внаслідок чого унеможливлюється їх відновлення і подальше використання 
майна за своїм призначенням. Застраховане майно вважається знищеним при технічній 
неможливості його відновлення або, якщо воно знаходиться в такому стані, коли 
необхідні витрати на його відновлення дорівнюють або перевищують 80% його дійсної 
вартості безпосередньо перед настанням страхового випадку, якщо інше не передбачено 
договором страхування.  

1.7.13. Пошкодження майна – часткова втрата майном своїх експлуатаційних 
якостей, що можуть бути відновлені з подальшим використанням майна за своїм 
призначенням. Застраховане майно вважається пошкодженим, якщо витрати на його 
відновлення з урахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшої 
експлуатації, менше 80% дійсної вартості пошкодженого майна, яку воно мало 
безпосередньо перед настанням страхового випадку, якщо інше не передбачено 
договором страхування. 

1.7.14. Знос майна – втрата вартості майна порівняно з вартістю аналогічного 
нового майна, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та 
технологічних якостей майна, внаслідок його експлуатації або старіння. 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Предметом договору добровільного страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з  
володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у Правилах 
страхування та договорі страхування. 

2.2. Застрахованим на умовах цих Правил страхування може бути нерухоме та/або 
рухоме майно, яке Страхувальник передає Страховику на страхування. 

2.3. До нерухомого майна відносяться: 
2.3.1. Будівлі, споруди, квартири та/або інші приміщення, які знаходяться у 

будівлях (спорудах), в тому числі: 
2.3.1.1. Конструктивні елементи: фундамент, стіни, підлога, перекриття, покрівля 

тощо. 
2.3.1.2. Зовнішні та/або внутрішні інженерні комунікації та/або обладнання, 

включаючи, але не обмежуючись: 
а) водопровід, каналізацію, водогінні труби, системи газового та/або 
теплопостачання, електричні, телефонні, телевізійні, комп’ютерні та інші 
мережі та кабелі, системи очищення води, насосне устаткування, підземне 
устаткування та інші інженерні комунікації; 
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б) стаціонарно встановлене технічне, санітарно-технічне, кухонне обладнання 
систем водо-, газо-, теплопостачання, каналізації, опалювання, 
електропостачання (змішувачі, умивальники, унітази, батареї, ванни, душові 
кабіни, лічильники води, газу, електроенергії, електричні щити, 
розподільники, освітлювальне обладнання, обладнання систем вентиляції, 
кондиціювання повітря, очищення води, супутникового телебачення, 
відеоспостереження, протипожежної, охоронної сигналізації, домофони та 
інше обладнання; 

2.3.1.3. Внутрішнє та/або зовнішнє оздоблення: покриття стін, стелі, підлоги, 
включаючи штукатурку, цементну стяжку, ліпнину, підвісну стелю тощо; 

2.3.1.4. Заповнення дверних та віконних прорізів (включаючи вхідні двері, скління 
балконів та лоджій тощо); 

2.3.2. Конструктивні елементи та споруди, що знаходяться на земельних ділянках: 
огорожі, паркани, ворота, доріжки тощо. 

2.3.3. Земельні ділянки. 
2.3.4. Інше нерухоме майно, зазначене в договорі страхування.  

 
2.4. До рухомого майна відносяться такі групи майна: 
2.4.1. Промислове/ виробниче/ торгівельне технологічне обладнання та 

устаткування (включаючи, усі конструктивні елементи та комунікації, їх компоненти і 
всі допоміжні засоби, в т.ч. фундаменти виробничих машин тощо). 

2.4.2. Товарно-матеріальні цінності завершеного або незавершеного виробництва 
(сировина, матеріали та напівфабрикати необхідні для діяльності, виробництва кінцевої 
продукції, тощо, готова продукція на складі, товари у торговому залі тощо). 

2.4.3. Комп'ютерна техніка та оргтехніка (принтери, сканери, копіювальні апарати 
тощо), засоби зв'язку (телефонні, факсимільні апарати, автовідповідачі тощо). 

2.4.4. Меблі (м’які, каркасні меблі тощо). 
2.4.5. Побутова техніка: великогабаритна (холодильники, морозильники, 

посудомийні, пральні, швейні машини, сушильні та духові шафи, кухонні плити) та/або 
малогабаритна електропобутова техніка (мікрохвильові печі, міксери, кавомолки, 
обігрівачі, пилососи тощо);. 

2.4.6. Теле-, відео-, аудіотехніка (телевізори, проектори, програвачі, 
радіоприймачі, фото та відео камери тощо). 

2.4.7. Предмети інтер'єру (штори, жалюзі, карнизи, килими, світильники тощо). 
2.4.8. Особисті речі громадян (одяг, взуття, сумки, годинники, вимірювальні, 

оптичні прилади, постільна білизна, предмети для відпочинку (занять спортом), музичні 
інструменти; книги,-диски (CD, DVD і т.ін.), кухонні предмети, посуд, господарський 
інвентар та інше майно домашнього вжитку). 

2.4.9. Інше рухоме майно, зазначене в договорі страхування. 
 

2.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, на страхування не 
приймаються наступні групи майна: 

2.5.1. Рухоме майно, що знаходиться або зберігається під відкритим небом. 
2.5.2. Моделі, макети, зразки, форми, креслення, негативні та позитивні плівки 

тощо. 
2.5.3. Готівка в національній та іноземній валюті.  
2.5.4. Дорогоцінні метали в зливках і дорогоцінні камені без оправ, вироби з 

дорогоцінних металів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів. 
2.5.5. Цінні папери, документи суворого обліку, банківські картки тощо. 
2.5.6. Твори мистецтва, колекції, антикварні та інші предмети, які мають художню 

цінність, ордени, медалі, предмети релігійного культу. 
2.5.7. Рукописи, плани, схеми, інша ділова документація, фінансові, бухгалтерські 
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книги та інші документи на паперових та електронних носіях, печатки, фотознімки, 
слайди. 

2.5.8. Технічні носії інформації комп’ютерних та/або аналогічних систем, бази 
даних або інформація в іншій формі, програмне забезпечення тощо. 

2.5.9. Вибухові речовини (хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до 
швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла 
і газоподібних продуктів). 

2.5.10. Майно, що знаходиться в стані будівництва, ремонту (в тому числі 
капітального) або монтажу. 

2.5.11. Дорожнє покриття загального користування, залізниці, канали тощо. 
2.5.12. Тимчасові спорудження: намети та інші підсобні приміщення, споруджувані 

для проміжних цілей. 
 

2.6. Згідно з цими Правилами страхуванню не підлягають: 
2.6.1. Тварини, птахи, зелені насадження, риби, комахи тощо, врожай 

сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. 
2.6.2. Залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній 

та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж).  
2.6.3. Будівлі та споруди в аварійному або ветхому стані, а також майно, що 

знаходиться в них, несправне і непридатне до експлуатації майно. 
2.6.4. Майно, яке знаходиться в зоні воєнних дій, або в зоні, яка компетентними 

державними органами офіційно визнана (або має статус) зоною можливого стихійного 
лиха; якщо таке оголошення було зроблено до укладання договору страхування. 

2.6.5. Майно, яке виключено з цивільного обігу або обмежене в обігу згідно з 
чинним законодавством України (крім випадків, зазначених в п. 2.5.9. цих Правил).  
 
 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ.  
ФРАНШИЗА  

3.1. Страхова сума встановлюється за погодженням Сторін при укладанні договору 
страхування в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна на 
момент укладання договору страхування, якщо інше ним не передбачено, та зазначається 
в договорі страхування.  

3.2. В межах страхової суми, за згодою Сторін у договорі страхування можуть 
встановлюватися ліміти відповідальності Страховика за одним страховим випадком, за 
групою страхових випадків, за одиницею та/або групою застрахованого майна тощо. 

3.3. Дійсна вартість майна може визначатися, якщо інше не передбачено 
договором страхування:  

3.3.1. Для будівель та/або споруд – у розмірі вартості створення (будівництва) 
майна, подібного за функціональними, зовнішніми та вартісними характеристиками до 
пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна, з урахуванням місця його 
розташування, зносу та експлуатаційно-технічного стану. 

3.3.2. Для приміщень та/або земельної ділянки – у розмірі вартості придбання 
майна, подібного за функціональними, зовнішніми та вартісними характеристиками до 
пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна, з урахуванням місця його 
розташування та особливостей фізичного стану (зносу) застрахованого майна; 

3.3.3. Для оздоблення будівель (споруд, приміщень) – у розмірі витрат, необхідних 
для повторного проведення оздоблювальних робіт (включаючи вартість матеріалів), 
подібних за функціональними, зовнішніми та вартісними характеристиками до 
пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна, з урахуванням їх зносу та 
експлуатаційно-технічного стану. 

3.3.4. Для іншого рухомого майна (крім товарно-матеріальних цінностей) – у 
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розмірі вартості придбання подібного за функціональними (експлуатаційно-технічними), 
зовнішніми та вартісними характеристиками до пошкодженого (знищеного, втраченого) 
застрахованого майна, (включаючи витрати на перевезення, монтаж, інші витрати) з 
урахуванням зносу застрахованого майна; 

3.3.5. Для товарних і матеріальних цінностей: 
а) виготовлених Страхувальником (як завершеного, так і незавершеного 

виробництва) – у розмірі сукупних витрат, необхідних для їх повторного виготовлення 
(собівартості), але не вище їх ринкової вартості;  

б) придбаних Страхувальником  – у розмірі витрат, необхідних для повторної їх 
закупівлі, але не вище їх ринкової вартості; 

3.4. Якщо за будь-яких причин, в тому числі за домовленістю Сторін, страхова 
сума, зазначена в договорі страхування, менше дійсної вартості майна, визначеної на 
дату укладення договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування 
(страхування в частці), то Страховик виплачує страхове відшкодування в такому ж 
співвідношенні до розміру збитку, як страхова сума, що зазначена в договорі 
страхування, співвідноситься до дійсної вартості такого майна, визначеної на дату 
укладення договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

3.5. Якщо зазначена в договорі страхування страхова сума для застрахованого 
майна, перевищує дійсну вартість цього майна, визначену на дату укладення договору, 
сума страхового відшкодування обмежується розміром страхової суми і не може його 
перевищувати незалежно від того чи перевищують збитки розмір страхової суми, якщо 
інше не передбачено договором страхування 

3.6. При укладенні договору страхування Сторони можуть домовитися про 
незастосування умов, визначених у п. 3.4 Правил страхування (страхування на умовах 
«по першому ризику»). При цьому страхова сума може встановлюватися у розмірі 
дійсної вартості застрахованого майна на момент укладання договору страхування або 
визначеної у договорі страхування певної її частки. При настанні страхового випадку 
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування у розмірі завданих збитків в 
межах страхової суми, незалежно від того, яку частину від дійсної вартості складає 
страхова сума.  

3.7. Протягом строку дії договору страхування страхова сума може бути змінена за 
згодою Сторін, якщо інше не передбачене договором страхування. 

3.8. Загальна сума страхових відшкодувань по кожному страховому випадку не 
може перевищувати страхової суми (лімітів відповідальності), встановленої у договорі 
страхування. 

3.9. У разі виплати страхового відшкодування страхова сума (обсяг 
відповідальності Страховика) зменшується на розмір виплаченого відшкодування, якщо 
інше не передбачено договором страхування. Страхова сума вважається зменшеною з 
дати настання страхового випадку. У разі відновлення або заміни пошкодженого майна 
Страхувальник має право за додатковий платіж відновити (змінити) страхові суми в 
межах вартості майна. 

3.10. Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид та розмір якої 
визначається за згодою Сторін: 

3.10.1. При встановленні умовної франшизи Страховик не виплачує страхове 
відшкодування, якщо збиток не перевищує розміру встановленої франшизи, але 
відшкодовує збиток в повному обсязі, якщо його розмір перевищує встановлену у 
договорі страхування умовну франшизу. 

3.10.2. При встановленні безумовної франшизи Страховик у всіх випадках виплачує 
страхове відшкодування за вирахуванням встановленої франшизи. 

3.11. За згодою Сторін може встановлюватися загальна франшиза за договором 
страхування, окрема франшиза за кожним видом (групою) застрахованого майна, 
страховим ризиком та/або випадком тощо. 
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3.12. Розмір франшизи може встановлюватися за згодою Сторін у відсотках або в 
абсолютному грошовому виразі. 

3.13. Якщо протягом строку дії договору страхування мали місце кілька страхових 
випадків, розмір франшизи вираховується при розрахунку страхового відшкодування за 
кожним та будь-яким випадком, якщо інше не передбачено умовами договору 
страхування. 
 
 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
4.1. Страховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування за 

Правилами страхування, є: 
4.1.1. Пожежа – неконтрольоване горіння у формі відкритого полум’я або тління, 

що виникло поза місцем, спеціально відведеним для цього (або поширилося за межі 
такого місця) та здатне самостійно поширюватися далі.  

Під збитком, заподіяним пожежею, розуміється збиток, заподіяний застрахованому 
майну від безпосереднього впливу вогню, високої температури, продуктів горіння (диму, 
кіптяви, сажі тощо), а також, якщо це передбачено договором страхування, збиток, 
заподіяний застрахованому майну при виконанні заходів щодо гасіння пожежі. 

За ризиком «Пожежа» не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки, 
заподіяні внаслідок підпалу майна. 

4.1.2. Удар блискавки – пряме влучення розряду атмосферної електрики в 
застраховане майно. 

4.1.2.1. Під збитком, заподіяним ударом блискавки, розуміється збиток, заподіяний 
застрахованому майну внаслідок безпосереднього термічного та електродинамічного 
впливу на нього блискавки. 
 

4.1.3. Вибух – швидкоплинний процес виділення енергії за короткий проміжок 
часу, пов’язаний зі швидким фізико-хімічним зміненням стану речовини, внаслідок чого 
виникає ударна хвиля або імпульс тиску, здатні поширюватися та заподіювати 
руйнування. 

4.1.3.1. За ризиком «Вибух» підлягають відшкодуванню збитки, пов’язані з 
пошкодженням або знищенням застрахованого майна вибуху газу, що використовується 
для побутових та промислових цілей, вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, 
резервуарів, що працюють під тиском, та інших аналогічних пристроїв, якщо інше не 
передбачено договором страхування.  

4.1.3.2. Вибухом резервуара (котлу, трубопроводу тощо) вважається тільки такий 
вибух, коли стінки резервуара виявляються розірваними настільки, що тиск всередині та 
зовні резервуара моментально вирівнюється. Якщо вибух відбувся у середині резервуару 
внаслідок хімічної реакції, то збиток підлягає відшкодуванню також у випадку 
відсутності порушення цілісності його стінок. 

4.1.3.3. Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених 
у розділі 5 Правил страхування, не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки, 
заподіяні внаслідок: 

- вибухів, що виникають у камері згоряння механізмів із двигунами 
внутрішнього згоряння або аналогічних ним машинах та агрегатах; 

- вакууму або розрідження газу в резервуарі; 
- гідравлічного вибуху (удару), тобто розриву ємкостей (резервуара) внаслідок 

тиску рідини або дефекту матеріалу; 
- розриву турбін, маховиків або інших подібних агрегатів під дією 

відцентрової сили; 
- вибухів, які є звичайними складовими виробничого процесу; 

4.1.3.4. Страховик не відшкодовує також збиток, завданий самим резервуарам 
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внаслідок вибуху, викликаного зносом, надмірною іржею, накипом, осадом та 
відкладеннями на їхніх стінках. 
 

4.1.4. Стихійні явища: 
4.1.4.1. Сильний вітер (буря, шторм, ураган, смерч, шквал), вихор. 
Під сильним вітром (бурею, штормом, ураганом, смерчем, шквалом) розуміється 

вітер, швидкість якого становить 17 м/сек. та більше (від 8 балів за шкалою Бофорта), 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 

Збитки, завдані бурею, ураганом або штормом, що триває безперервно або з 
перервами протягом 72 (сімдесяти двох) годин, розглядаються як один страховий 
випадок, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

Під вихором розуміється маса повітря, охоплена обертальним рухом навколо якоїсь 
осі, котра може бути горизонтальною або вертикальною. 

4.1.4.2. Град 
Під градом розуміється випадання твердих частинок щільного льоду із купчасто-

дощових хмар. 
4.1.4.3. Зливові дощі, повінь (паводок, затоплення, водопілля) 
Під зливовими дощами (в т. ч. зі снігом) розуміється випадання інтенсивного 

короткочасного дощу кількістю  30 мм та  більше за період часу менше однієї години, 
якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

Збитки, завдані зливою, що триває безперервно або з перервами протягом 24 
(двадцяти чотирьох) годин, розглядаються як один страховий випадок, якщо інше не 
передбачено умовами договору страхування. 

Під повінню (паводком, затопленням, водопіллям) розуміється непередбачене 
затоплення водою місця дії договору страхування внаслідок підйому рівня води 
наземних (природних або штучних) водойм, прориву гребель, огороджувальних дамб, а 
також у результаті довготривалого та/або зливового дощу (в т. ч. зі снігом). 

Довготривалий дощ (в т. ч. зі снігом) – дощ з кількістю опадів понад 100 мм, який 
іде безперервно або майже безперервно протягом декількох діб, якщо інше не 
передбачено договором страхування).  

4.1.4.4. Тиск снігового шару  
Під тиском снігового шару розуміють вплив ваги снігу, накопиченого на 

застрахованому майні з природних причин (суто внаслідок випадання снігу у вигляді 
опадів). 

Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 
5 Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний майновим 
інтересам в результаті: 

- дії шару снігу (льоду), що був сформований людиною; 
- танення снігу (льоду) чи його падіння з інших будівель чи елементів 

будівель, транспортних засобів. 
4.1.4.5. Землетрус 
Під землетрусом розуміються пружинні коливання в земній корі чи верхній частині 

мантії, що спричиняють коливання земної поверхні, деформацію в земній корі, сила 
якого перевищує 5 балів за міжнародною сейсмічною шкалою MSK-64, якщо інше не 
передбачено договором страхування. 

4.1.4.6. Осідання ґрунту 
Під осіданням ґрунту розуміється природне осідання ґрунту над природними 

порожнинами (западинами, тріщинами в породі), крім випадків викликаних (якщо інше 
не передбачено договором страхування): 

- промерзанням та відтаванням ґрунту;  
- динамічними впливами на ґрунт (вібраціями); 
- пересиханням ґрунту або дренуванням (осушенням) ґрунту; 
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4.1.4.7. Гірські обвали і схід лавин, зсув 
Під гірськими обвалами і лавинами розуміється швидкий рух вниз зі схилу мас 

каменів, землі чи снігу в результаті дії сил земного тяжіння. 
Під зсувом розуміється зміщення мас гірських порід, грунту вниз по схилу під дією 

сили земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький 
гіпсометричний рівень. 

Крім виключень зі страхових випадків і обмежень страхування, зазначених у розділі 
5  Правил страхування, Страховик не відшкодовує збиток, завданий внаслідок: 

- зсуву, обвалу чи осідання гірських порід, ґрунту, що сталися в результаті 
проведення земляних, будівельних, підривних робіт чи будь-якої іншої 
діяльності людини, якщо інше не передбачено умовами договору 
страхування; 

- дії ґрунтових вод, якщо інше не передбачено умовами договору страхування; 
- прибережною або річковою ерозією ґрунтів; 
- нормального осідання нових будівель (споруд). 

4.1.4.8. Інші стихійні явища (налипання мокрого снігу, ожеледь, снігові замети, 
хуртовина, мороз, спека, туман, заморозки, засуха, пилова (піщана) буря, льодохід тощо), 
передбачені договором страхування. Конкретний перелік стихійних явищ, застрахованих 
за договором страхування, зазначається у договорі страхування.  
 

4.2. Договір страхування може передбачати страхування на випадок настання 
одного або декількох страхових ризиків, передбачених у п. 4.1 цих Правил страхування. 

4.3. Страховим випадком є пошкодження, знищення та/або втрата застрахованого 
майна внаслідок настання зазначеної у договорі страхування події (страхового ризику), 
що фактично сталася в період дії договору страхування та не підпадає під виключення зі 
страхових випадків і обмеження страхування, передбачені договором страхування, 
внаслідок чого виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування Страхувальникові та/або Вигодонабувачеві. 
 

4.4. Подія, зазначена у п. 4.3 цих Правил, визнається страховими випадками за 
умови, якщо вона підтверджена документами, виданими компетентними органами 
(відповідно до розділу 12 цих Правил). 

4.5. Страховик (в межах страхової суми за договором страхування) відшкодовує 
Страхувальникові (Вигодонабувачеві) витрати щодо запобігання або зменшення розміру 
збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, якщо це передбачено 
договором страхування, в тому числі витрати на заходи по розбиранню та / або 
переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, що були виконані для 
рятування майна та /або з метою зменшення збитків, та витрати на прибирання 
зазначеної в договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке 
постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого Правилами страхування та 
договором страхування, інші витрати, які пов'язані з заходами по зменшенню збитку, що 
виник унаслідок страхового випадку. 
 
 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

5.1. До страхових випадків не відносяться та Страховик не виплачує страхове 
відшкодування у разі пошкодження, знищення або втрати застрахованого майна 
внаслідок: 

5.1.1. 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 
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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. 

5.1.2. Конфіскації, націоналізації, реквізиції, знищення або пошкодження майна за 
наказом будь-якого уряду (в т. ч. самопроголошеного), органів державної влади або 
місцевого самоврядування, військової влади або внаслідок дії будь-якого закону. 

5.1.3. Впливу радіоактивного випромінювання, матеріалів ядерної зброї, 
іонізувальної радіації чи радіоактивного забруднення від будь-якого ядерного палива, чи 
від будь-яких ядерних відходів від спалення ядерного палива. 

5.1.4. Корозії, шумування, гниття, експлуатаційного чи природного зносу, 
окислювання або інших природних властивостей майна, пошкодження майна гризунами, 
комахами, цвіллю, грибком, іншими мікроорганізмами, тваринами або рослинами. 

5.1.5. 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. 

5.1.6. Обвалу, 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). 

5.1.7. Помилок у проектуванні, будівництві, монтажі, неякісного виконання робіт 
або дефектів (недоліків) матеріалів. 

5.1.8. Необережності 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: 

5.1.8.1.Передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або 
бездіяльності), але легковажно розраховувала на те, що вони не настануть; 

5.1.8.2.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 страхування. 

5.1.9. Події, не обумовленої в договорі страхування як страховий випадок. 
5.1.10. 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. 

5.1.11. Події, що сталася поза зазначеним місцем дії договору страхування. 
5.1.12. Електронного та/або комп’ютерного злочину, потрапляння будь-якого вірусу 

або схожої проблеми в програмне забезпечення або електронну базу даних. 
5.1.13. 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. 

5.1.14. Самозаймання  майна, неминучого в процесі роботи.  
5.1.15. Крадіжки застрахованого майна під час або безпосередньо після настання 

страхового випадку. 
5.1.16. Впливу на застраховане майно вогню або тепла з метою обробки, переробки 

або в інших цілях (наприклад, 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, 
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поширення, передачі (печами, димоходами, теплообмінниками тощо). 
5.1.17. 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. 

5.1.18. Впливу 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. 

5.1.19. Порушення Страхувальником (членами його родини, його 
працівниками/представниками) правил пожежної безпеки, охорони, експлуатації й 
обслуговування виробничих будівель, приміщень, споруд та застрахованого майна, 
безпеки проведення робіт або інших аналогічних норм, що призвело до настання 
страхового випадку. 

5.1.20. Вживання Страховиком (членом його родини, його 
працівником/представником) алкоголю, наркотичних речовин, токсичних препаратів, або 
інших речовин, які вживалися з метою сп’яніння. 

5.1.21. 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. 

5.1.22. 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), крім випадків, виникнення таких отворів або прорізів 
внаслідок подій, на випадок настання яких укладений договір страхування. 

5.1.23. Затоплення, викликаного недостатньою пропускною здатністю 
каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх) систем, якщо зобов’язання щодо забезпечення 
цієї пропускної здатності несе Страхувальник (Вигодонабувач). 

5.1.24. Повені (паводку, 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), якщо інше не 
передбачено умовами договору страхування). 

5.1.25. Підтоплення ґрунтовими водами та затоплення в результаті підвищення 
рівня підземних вод, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

5.1.26. Пошкодження або знищення майна третіми особами внаслідок 
необережності або ненавмисних дій. 
 

5.2. Не є страховим випадком: 
5.2.1. Знищення або пошкодження застрахованого майна при проведенні 

ремонтних, будівельних, монтажних робіт, випробувань, технічного обслуговування у 
місцезнаходженні застрахованого майна, або під час проведення цих робіт на самому 
застрахованому майні, якщо інше письмово не погоджено зі Страховиком; 

5.2.2. Втрата, пошкодження або знищення інформації або програмного 
забезпечення, втрати доступу до даних, несправності комп’ютерного обладнання або 
програмного забезпечення; 
 

5.3. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, неустойки, штрафи, пені та 
інші стягнення, упущена вигода, платежі з відшкодування збитків третім особам будь-
якого виду, в тому числі у випадку забруднення й зараження навколишнього середовища 
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та інші непрямі збитки. 
 

5.4. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші 
особливі виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать 
чинному законодавству та цим Правилам і зазначені у договорі страхування. 

5.5. За згодою Сторін умови конкретного договору страхування можуть не 
передбачати деяких виключення із страхових випадків та обмеження страхування, 
зазначених у цьому розділі Правил. 
 
 

6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 
6.1. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж (страхову 

премію) в якості плати за страхування.  
6.2. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого 

встановлюється у договорі страхування залежно від виду, технічного стану та строку 
експлуатації майна, виду діяльності Страхувальника, наявності протипожежних систем 
безпеки, прийнятих на страхування ризиків, розміру страхової суми (лімітів 
відповідальності), строку та місця дії договору страхування, розміру франшизи, та інших 
чинників в залежності від конкретних умов страхування.  

6.3. Страхові тарифи обчислюються страховиком актуарно (математично) на 
підставі відповідної статистики настання страхових випадків.  

6.4. Базові страхові тарифи наведені в Додатку 1 до цих Правил. 
6.5. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за 

згодою Сторін. 
6.6. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або 

безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника). 
Конкретні умови та строки сплати страхового платежу встановлюються у договорі 
страхування. 

6.7. Страхувальники – резиденти згідно з укладеним договором страхування мають 
право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник – нерезидент 
– у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 

6.8. Зазначений в договорі страхування страховий платіж може сплачуватися за 
згодою Сторін одноразово або частинами згідно з умовами договору страхування.  

6.9. Якщо договором страхування передбачена сплата страхового платежу 
частинами, Страховик при здійсненні виплати страхового відшкодування внаслідок 
настання страхового випадку має право утримати частку страхового відшкодування у 
розмірі несплаченого страхового платежу в рахунок сплати несплачених 
Страхувальником частин страхового платежу за період дії договору страхування, якщо 
інше не передбачене договором страхування. 

 
 

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
7.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Сторін і 

зазначається в договорі страхування. 
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу 

або першої його частини, якщо інше не передбачено договором страхування.  
7.3. Договором страхування може бути передбачено, що він набирає чинності з 00 

год. 00 хв. дня, зазначеного в договорі страхування, як день початку дії договору 
страхування, але не раніше 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем надходження 
страхового платежу (першої його частини) на поточний рахунок або в касу Страховика. 

7.4. Дія договору страхування закінчується о 24 год. 00 хв. дати, визначеної в 
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договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше ним не 
передбачено.  

7.5. Місце дії договору страхування визначається при укладанні договору 
страхування та вказується в ньому.  

7.6. Місцем дії договору страхування є місцезнаходження будівель (приміщень), 
споруд, а також земельних ділянок, що знаходяться за адресою, зазначеною в договорі 
страхування, де розташоване майно, якщо інше не передбачено договором страхування. 

7.7. Дія договору страхування поширюється на територію України, за 
виключенням територій військових або збройних конфліктів, території, де введений 
надзвичайний стан, якщо інше не передбачене договором страхування. 

 
 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
8.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику 

письмову заяву за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про 
свій намір укласти договір страхування. 

8.2. Страховик вправі вимагати від Страхувальника надати будь-яку іншу 
додаткову інформацію, необхідну для оцінки страхового ризику та укладання договору 
страхування. Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика про всі відомі йому 
обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику. 

8.3. При укладенні договору страхування на вимогу Страховика Страхувальник 
повинен надати: 

8.3.1. Можливість оглянути майно, щодо якого укладається договір страхування, 
та провести його експертизу для оцінки ступеня страхового ризику; 

8.3.2. Документи, необхідні для визначення вартості майна, що заявляється на 
страхування; 

8.3.3. Документи, що підтверджують наявність майнових інтересів щодо предмету 
договору страхування у Страхувальника; 

8.3.4. Всю інформацію про відомі Страхувальнику виробничі ризики, такі, як 
небезпечні властивості речовин та матеріалів, що використовуються, небезпечні 
виробничі процеси та операції, небезпечне обладнання та інші аналогічні відомості; 

8.3.5. Інші необхідні  в кожному конкретному випадку документи для укладення 
договору страхування та визначення ступеня страхового ризику, перелік яких 
визначається при укладенні договору страхування. 

8.4. На підставі отриманих даних Страховик приймає рішення про укладання 
договору страхування. Договір страхування укладається шляхом його підписання 
Сторонами. 

8.5. Договір страхування має бути оформлений у письмовій формі. Факт укладання 
договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, 
сертифікатом), що є формою договору страхування. 

8.6. У випадку втрати оригіналу договору страхування в період його дії Страховик 
видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений примірник договору 
страхування вважається недійсним. 

 
 

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ,  
ЗМІНА СТУПЕНЯ PИЗИКУ 

9.1. Зміни умов договору страхування в період його дії за згодою Сторін вносяться 
шляхом укладання додаткової угоди до договору страхування або переукладання 
договору страхування. 

9.2. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору страхування і складається 
у кількості примірників договору страхування. 
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9.3. Протягом строку дії договору страхування Страхувальник зобов’язаний 
негайно, протягом 5 (п’яти) робочих днів, як тільки це стане йому відомо, якщо інший 
строк не передбачено договором страхування, письмово повідомити Страховика про всі 
зміни страхового ризику. 

9.4. Зміною страхового ризику вважається: 
9.4.1. Будь-яка зміна даних або/та обставин, які надані Страхувальником в заяві на 

страхування,  
9.4.2. Зміна власника майна, передавання застрахованого майна в оренду, лізинг, 

іпотеку, заставу інші факти та події, що мають вплив на характер володіння, 
користування та/або розпорядження застрахованим майном; 

9.4.3. Припинення або зміна характеру господарської діяльності Страхувальника; 
9.4.4. Проведення у місці дії договору страхування будівельних, монтажних або 

ремонтних робіт; 
9.4.5. Факт поломки, демонтажу, відключення, змінення систем протипожежної 

безпеки; 
9.4.6. Інші обставини, що впливають на ступінь ризику. 
9.5. У разі надходження такої заяви Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів, 

якщо інший строк не передбачено договором страхування, оцінює вплив нових обставин 
на ступінь страхового ризику та приймає рішення про необхідність внесення змін до 
умов договору страхування, про дострокове припинення його дії або про продовження дії 
договору страхування на попередніх умовах. 

9.6. У разі збільшення ступеня страхового ризику та внесення змін до умов 
договору страхування Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховикові додатковий 
страховий платіж.  

9.7. У разі відмови Страхувальника внести зміни до умов договору страхування 
та/або сплатити додатковий страховий платіж Страховик має право достроково 
припинити дію договору страхування на підставі невиконання Страхувальником умов 
договору страхування відповідно до умов цих Правил та договору страхування. 

9.8. Якщо ступінь страхового ризику підвищиться і Страхувальник не сповістить 
про це Страховика, то при настанні страхового випадку Страховик має право відмовити у 
здійсненні виплати страхового відшкодування за страховим випадком, що стався 
внаслідок такого змінення ступеня страхового ризику. 

 
 

10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
10.1. Страхувальник має право: 
10.1.1. Перевіряти виконання Страховиком умов договору страхування. 
10.1.2. На виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку на 

умовах цих Правил та/або договору страхування.  
10.1.3. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування, 

дострокове припинення дії договору страхування, якщо це передбачено умовами 
договору страхування. 

10.1.4. У випадку втрати договору страхування у період його дії звернутися до 
Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката. 

10.1.5. При укладенні договору страхування призначити Вигодонабувачів, а також 
замінювати їх до настання страхового випадку, якщо це передбачено умовами договору 
страхування. 

10.1.6. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 
відмову Страховика у здійсненні  виплати страхового відшкодування або його розмір. 

10.1.7. На проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок в 
разі незгоди з висновком експертизи, комісії з розслідування страхового випадку. 
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10.2. Страхувальник зобов’язаний: 
10.2.1. Вносити страхові платежі в розмірі та в строки, передбачені договором 

страхування.  
10.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і далі 
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.  

10.2.3. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 
договори страхування щодо предмета договору страхування. 

10.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, завданих 
внаслідок настання страхового випадку. 

10.2.5. При укладенні договору страхування або внесенні змін до умов договору 
страхування, а також у будь-який час протягом строку дії договору страхування на 
вимогу Страховика надати можливість провести огляд місця дії договору страхування. 

10.2.6. Використовувати 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 систем протипожежної безпеки і пристроїв, що були в наявності 
при укладенні договору страхування. 

10.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у порядку та у 
строки, передбачені договором страхування, і діяти відповідно до Розділу 11 цих Правил, 
якщо інше не передбачене договором страхування. 

10.2.8. Повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів (якщо інший строк не 
передбачений договором страхування) 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. 

10.2.9. Виконувати умови договору страхування та цих Правил. 
 

10.3. Страховик має право: 
10.3.1. Перевіряти достовірність повідомлених Страхувальником при укладанні 

договору страхування відомостей, перевіряти іншу надану Страхувальником 
інформацію, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня 
ризику.  

10.3.2. 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). 

10.3.3. У випадку підвищення ступеня ризику щодо предмету 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 цими Правилами та договором страхування.  

10.3.4. 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. 

10.3.5. 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.  

10.3.6. Відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для цього 
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виникнуть підстави, передбачені договором страхування, Правилами страхування та/або 
чинним законодавством України. 

10.3.7. Якщо відповідно до умов договору страхування страховий платіж 
сплачується декількома частинами (внесками), утримати при здійсненні виплати 
страхового відшкодування суму несплачених частин (внесків) страхового платежу, якщо 
це передбачено договором страхування. 

10.3.8. Ініціювати внесення змін та/або доповнень до умов договору страхування, 
дострокове припинення дії договору страхування, якщо це передбачено умовами 
договору страхування. 

 

10.4. Страховик зобов’язаний:  
10.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.  
10.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування.  

10.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування згідно з умовами розділу 13 цих Правил у строк, передбачений договором 
страхування. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 
виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, 
пені), розмір якої визначається умовами договору страхування, але не більше подвійної 
облікової ставки Національного банку України на день прострочення платежу. 

10.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення розміру збитків, якщо це передбачено умовами 
договору страхування.  

10.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 
страховий ризик, або у випадку збільшення вартості застрахованого майна, переукласти з 
ним договір страхування.  

10.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове 
становище, крім випадків, встановлених законом.  

10.4.7. Виконувати умови договору страхування та цих Правил. 
10.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки Сторін, які не суперечать умовам чинного законодавства України. 
 
 

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА  
ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

11.1. У разі настання події, передбаченої пунктом 4.1.1 – 4.1.4., Правил та/або 
договором страхування, і може бути визнана страховим випадком, Страхувальник 
(Вигодонабувач) зобов’язаний: 

11.1.1. Вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру 
збитків, збереження застрахованого майна та усунення причин, що сприяють 
виникненню додаткового збитку, з’ясування характеру та обставин настання події, що 
стала причиною збитків, а також забезпечення можливості пред’явлення Страховиком 
права вимоги до винних осіб. 

11.1.2. Негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту, коли 
Страхувальнику стало відомо про подію, яку може бути визнано страховим випадком 
(якщо інший строк не передбачений договором страхування), повідомити відповідні 
компетентні державні органи або установи, звернення до яких передбачене чинним 
законодавством України і викликати на місце події їхніх представників, дочекатися їх і 
отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події, 
якщо це передбачено Договором страхування, зокрема: органи державного пожежного 
нагляду, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), аварійну службу 
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газу  та інші залежно від обставин та наслідків події. 
11.1.3. До прибуття представників компетентних державних органів та установ 

згідно з підпунктом 11.1.2 Правил страхування, не змінювати картину місця події, за 
винятком лише дій з рятування людей, майна або запобігання надзвичайним ситуаціям. 

11.1.4. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику стало 
відомо про подію, яку може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не 
передбачений договором страхування повідомити Страховика про цю подію у спосіб, як 
це зазначено у договорі страхування (факсом, телеграфом, телефоном тощо). 
Перевищення зазначеного строку щодо повідомлення Страховика про настання події, яку 
може бути визнано страховим випадком, є припустимим у випадку, коли Страхувальник 
(Вигодонабувач) не мав можливості повідомити Страховика з об’єктивних причин (був 
непритомний, знаходився у стані амнезії тощо), що повинно бути підтверджено 
відповідним документом медичного закладу. 

11.1.5. Зберігати протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення Страховика 
про подію, яку може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не 
передбачений договором страхування, до прибуття представника Страховика 
пошкоджене застраховане майно, його залишки, місце події, оточуючі предмети у 
вигляді, у якому вони залишилися після настання події, якщо Страхувальник не вживає 
інших заходів для запобігання подальшому збитку, або за приписом компетентних 
державних органів, що проводять розслідування на місці події, або за згодою 
Страховика. 

11.1.6. Виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання події, що 
може бути визнана страховим випадком, погоджувати всі свої дії з відновлення майна зі 
Страховиком. 

11.1.7. Надати Страховику або його представникам можливість проводити 
розслідування обставин і причин події, яка може бути визнана страховим випадком, в т.ч. 
можливість провести огляд місця події та пошкодженого (знищеного) застрахованого 
майна. 

11.1.8. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до 
події, що може бути визнана страховим випадком, та документи, передбачені розділом 12 
Правил страхування та/або договором страхування; вжити заходів для збору і 
передавання Страховикові всіх необхідних документів для визначення розміру завданого 
збитку та прийняття рішення про здійснення виплати страхового відшкодування або 
відмову здійснити виплати. 

11.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника 
(Вигодонабувача) при настанні страхового випадку. 

 
 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

12.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути 
визнана страховим випадком, прийняття рішення про здійснення виплати страхового 
відшкодування або відмову у здійсненні виплати та визначення розміру завданого 
збитку, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний надати Страховику відповідні 
документи, зазначені у договорі страхування, зокрема: 

12.1.1. Письмову заяву про виплату страхового відшкодування; 
12.1.2. Договір страхування (страховий поліс, сертифікат, свідоцтво) або його 

дублікат, що належить Страхувальникові; 
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); 
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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, інший 
документ, передбачений договором страхування; 

12.1.5. Дозвільні документи на виконання будівельних робіт: зареєстрована 
декларація,  дозвіл або інший документ відповідно до чинного законодавства України 
(при страхуванні об’єктів незавершеного будівництва); 

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: 

12.1.7.1. При завданні збитків у результаті пожежі – акт про пожежу, висновок 
органів Державного пожежного нагляду про пожежу із зазначенням причини її 
виникнення; 

12.1.7.2. 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; 

12.1.7.3. При настанні збитків у результаті вибуху: 
а) 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; 

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

в) акт огляду, складений житлово-експлуатаційним управлінням, про вибух 
застрахованого майна та розмір збитків, завданих вибухом; 

12.1.7.4. У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання 
збитку, брали участь органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні органи: 

а) копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення 
до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування;  

б) документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади, 
уповноваженим розпочати досудове розслідування, заяви або повідомлення 
Страхувальника про кримінальне правопорушення;  

в) 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 (наприклад, 
повідомлення про початок досудового розслідування тощо); 

г) 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). 

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 
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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, 
якщо відшкодування таких витрат передбачене договором страхування; 

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. Документи, які подаються для отримання страхового відшкодування, повинні 
бути достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та засвідчені 
належним чином. 

12.4. 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, якщо інший строк не передбачений договором страхування. 

12.5. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку Страховик може 
зменшити або збільшити перелік документів, передбачених п.п. 12.1 цих Правил та/або 
договором страхування. 
 
 

13. ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Після отримання повідомлення і відповідних документів про страховий 
випадок Страховик зобов`язаний: 

а) з’ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити 
розмір збитку; 

б) зробити розрахунок суми страхового відшкодування; 
в) здійснити виплату страхового відшкодування в термін, установлений цими 

Правилами та договором страхування. 
13.2. Розмір страхового відшкодування за одним страховим випадком, що стався 

протягом строку дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми, 
визначеної у договорі страхування. 

13.3. Якщо у договорі страхування передбачені страхові суми (ліміти 
відповідальності) по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, за 
одиницею та/або групою застрахованого майна тощо, то Страховик здійснює виплату 
страхового відшкодування в межах цих встановлених страхових сум (лімітів 
відповідальності).  

13.4. Загальний розмір здійснених виплат страхових відшкодувань при настанні 
страхових випадків протягом строку дії договору страхування не може перевищувати 
страхову суму, якщо інше не передбачене умовами договору страхування. 

13.5. 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 
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вирахуванням, якщо інше не передбачене договором страхування: 
13.5.1. Розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена договором 

страхування. 
13.5.2. Суми, що відшкодована Страхувальнику  (Вигодонабувачу) особою, винною 

у завданні збитків; 
13.5.3. Розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику (Вигодонабувачу) іншими 

страховиками у зв’язку з цим страховим випадком; 
13.5.4. Суми зменшення розміру страхового відшкодування у випадках, 

передбачених Правилами страхування та/або договором страхування, зокрема п. 6.9, 3.4, 
13.15 Правил. 
 

13.6. Розмір прямих (реальних) збитків може визначатись: 
13.6.1. У разі знищення, втрати застрахованого майна (крім земельної ділянки та 

товарно-матеріальних цінностей) – у розмірі дійсної вартості майна на момент перед 
настанням страхового випадку (з вирахуванням зносу), якщо інше не передбачено 
договором страхування, 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 договором страхування. 

13.6.2. У разі пошкодження застрахованого майна (крім земельної ділянки та 
товарно-матеріальних цінностей) – 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 договором страхування. 

Визначення витрат на відновлення здійснюється з вирахуванням зносу частин, 
вузлів, агрегатів та деталей, що замінюються в процесі ремонту, якщо інше не 
передбачено договором страхування. 

13.6.3. У разі знищення або пошкодження застрахованої земельної ділянки – у 
розмірі вартості витрат на рекультивацію земельної ділянки до стану, в якому вона 
перебула до настання страхового випадку, але не більше дійсної вартості майна на 
момент перед настанням страхового випадку та страхової суми (лімітів відповідальності 
Страховика), передбачених договором страхування, а саме: Під рекультивацією 
розуміється комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих 
на відновлення ґрунтового покрову деградованих земель, поверхня яких порушена 
внаслідок настання страхового випадку, зокрема (якщо інше не передбачено договором 
страхування): 

13.6.3.1. Витрат на розчищення території від бруду, наносів, завалів будівель, 
споруд та інших уламків, утворених внаслідок настання страхового випадку; 

13.6.3.2. Земляні роботи із засипання ям, тріщин й інших порожнеч, утворених 
внаслідок настання страхового випадку; 

13.6.3.3. Видалення ґрунту, пошкодженого внаслідок настання страхового випадку; 
13.6.3.4. Відновлення ґрунту до його стану, у якому він перебував до настання 

страхового випадку; 
13.6.3.5. Інші витрати, передбачені договором страхування. 

 
13.6.4. У разі знищення, втрати, пошкодження застрахованих  товарно-матеріальних 

цінностей – залежно від виду і властивостей товарно-матеріальних цінностей: 
13.6.4.1. У розмірі витрат на відновлення до стану, у якому вони перебували на 

момент перед настанням страхового випадку, але не більше від дійсної вартості майна на 
момент перед настанням страхового випадку, розміру страхової суми (лімітів 
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відповідальності Страховика), передбачених договором страхування, або 
13.6.4.2. У розмірі дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового 

випадку 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 від страхової суми (лімітів 
відповідальності Страховика), передбачених договором страхування. 

13.7. Дійсна вартість майна на момент перед настанням страхового випадку та після 
настання страхового випадку визначається на підставі акта (висновку) експертизи, 
проведеної суб’єктом оціночної діяльності, якщо інше не передбачено договором 
страхування. 

13.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір витрат на 
відновлення застрахованого майна за рішенням Страховика може визначатися на 
підставі: 

13.8.1. Висновку (акта) експертизи проведеної суб’єктом оціночної діяльності, або 
13.8.2. 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. 

13.9. Витрати на відновлення застрахованого майна, якщо інше не зазначено у 
договорі страхування, складаються з  витрат на оплату: 

13.9.1. Вартості матеріалів, деталей, запасних частин, необхідних для ремонту 
(відновлення) застрахованого майна; 

13.9.2. Вартості транспортування матеріалів, деталей, запасних частин до місця 
ремонту, включаючи мито й збори, та інші витрати, передбачені договором страхування, 
необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно перебувало 
перед настанням страхового випадку. 

13.9.3. Вартості робіт з ремонту та/або монтажу пошкодженого застрахованого 
майна; 

13.9.4. Інших витрат, передбачених договором страхування. 
13.10. До вартості витрат на відновлення застрахованого майна не входять, якщо 

інше не передбачене у договорі страхування: 
13.10.1. Вартість деталей, матеріалів і робіт, що не були пошкоджені внаслідок 

настання страхового випадку; 
13.10.2. Додаткові витрати на оплату вартості конструктивних змін, підвищення 

якості, поліпшення властивостей або вдосконалення попереднього стану застрахованого 
майна; 

13.10.3. Витрати на оплату вартості тимчасового (допоміжного) або планового 
ремонту (відновлення) застрахованого майна; 

13.10.4. Витрати на оплату вартості профілактичного ремонту й обслуговування 
застрахованого майна; 

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

13.10.6. Інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення застрахованого 
майна до стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед настанням страхового 
випадку. 

13.11. Порядок визначення розміру прямих реальних збитків та страхового 
відшкодування у разі настання страхового випадку визначається за згодою Сторін під час 
укладення договору страхування та зазначається у ньому. 

13.12. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) витрати, 
здійснені останнім з метою запобігання або зменшення розміру збитків, завданих 
настанням страхового випадку, передбачені у пункті 4.5 Правил страхування та / або у 
договорі страхування, які разом із сумою страхового відшкодування не можуть 
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перевищувати розміру страхової суми, встановленої у договорі страхування для 
відповідного майна, якщо відшкодування таких витрат передбачено договором 
страхування. 

13.13. 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 вимоги. 

13.14. 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 від дня отримання 
Страхувальником (Вигодонабувачем) претензії Страховика, якщо інше не передбачене 
договором страхування. 

13.15. 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, якщо інше не передбачене умовами договору страхування. 

13.16. 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. 

13.17. Договір страхування, за яким здійснена виплата страхового відшкодування, 
розмір якої менший за розмір страхової суми, зберігає чинність до кінця обумовленого 
строку дії, якщо інше не передбачене договором страхування. 

 
 

14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 
ЗДІЙСНЕННІ 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) і 
страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою у 
формі, що визначається Страховиком. 

14.3. З метою прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні виплати 
страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати 
Страховикові документи, передбачені розділом 12 Правил та/або договором страхування. 

14.4. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати страхового 
відшкодування або відмову у здійсненні виплати робить запити про відомості, пов’язані з 
настанням страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та 
організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку: 

14.4.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності 
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наданих Страхувальником (Вигодонабувачем) відомостей і документів, що 
підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку, а також розмір 
завданого збитку. 

14.4.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, 
причини настання страхового випадку та розмір завданого збитку; 

14.4.3. В інших випадках, передбачених договором страхування 
14.5. Якщо інше не передбачене договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів з моменту одержання Страховиком від Страхувальника (Вигодонабувача) 
документів, передбачених розділом 12 Правил та/або договором страхування, та 
відповідей на запити Страховика до підприємств, установ та організацій, що володіють 
інформацією про обставини настання страхового випадку (зазначений строк рахується 
від дня одержання Страховиком останнього документа від Страхувальника 
(Вигодонабувача), або відповіді підприємств, установ та організацій на запит), які 
необхідні для підтвердження факту, причин, обставин і наслідків настання страхового 
випадку та визначення розміру збитку, Страховик: 

14.5.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування  
шляхом складення страхового акта і протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня 
складення страхового акта, якщо інший строк не передбачений умовами договору 
страхування, здійснює виплату страхового відшкодування. 

14.5.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати страхового 
відшкодування. Страховик письмово повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача) про 
прийняття рішення про відмову з обґрунтуванням причин протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений умовами 
договору страхування. 

14.6. Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим 
випадком, у тому числі про здійснення або відмову у здійсненні виплати страхового 
відшкодування, якщо інше не передбачено договором страхування, у разі, якщо: 

14.6.1. Спір щодо факту, причин та обставин події та розміру збитку розглядається 
судом; 

14.6.2. Страховиком призначене власне розслідування або експертиза, яку 
проводить експерт незалежної експертної організації у випадках, передбачених п. 14.4.1 
– 14.4.3 цих Правил страхування; 

14.6.3. Проводиться розслідування компетентними органами або розпочате 
кримінальне провадження за фактом події або щодо Страхувальника (Вигодонабувача). 

14.7. Страхувальник (Вигодонабувача) зобов’язаний повернути протягом 30 
(тридцяти) календарних днів (якщо інший строк не передбачений договором 
страхування) 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. 
 
 

15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ  ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ  

15.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового 
відшкодування є: 

15.1.1. Навмисні дії Страхувальника  або особи, на користь якої укладено договір 
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не 
поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового 
обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, 
життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій зазначених осіб  
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встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 
15.1.2. Вчинення Страхувальником  або іншою особою, на користь якої укладено 

договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 
15.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

договору страхування або про факт настання страхового випадку, приховування таких 
відомостей. 

15.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні 
обставин, характеру страхового випадку та розміру завданого збитку. 

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

15.1.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником 
Страховика про підвищення ступеню ризику. 

15.1.7. Одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування 
збитків від особи, винної у їх завданні. Якщо збиток відшкодований частково, виплата 
страхового відшкодування здійснюється з відрахуванням суми, отриманої від зазначених 
осіб, як компенсація завданого збитку; 

15.1.8. Наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і 
обмеженнями страхування, передбаченими розділом 5 Правил страхування та/або 
договором страхування; 

15.1.9. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків, 
зазначених у договорі страхування; 

15.1.10. Інші випадки, передбачені законом. 
15.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші підстави 

для відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить  
закону. 
 
 

16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 
16.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, 

а також у разі: 
16.1.1. Закінчення строку дії договору страхування. 
16.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 

обсязі. 
16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором 

строки. При цьому дія договору страхування вважається достроково припиненою, якщо 
перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою 
Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги 
Страхувальникові, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

16.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 
22, 23 і 24 Закону України «Про страхування». 

16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 
16.1.7. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника - 

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 
22, 23 і 24 Закону України «Про страхування».  

16.1.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  
16.2. Дія договору страхування також може бути припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. 
16.3. Дія договору страхування не може бути припинена Страховиком достроково, 
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якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, 
та якщо інше не передбачене умовами договору страхування та чинним законодавством 
України. 

16.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка Сторона 
зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення 
договору страхування, якщо інше ним не передбачене. 

16.5. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу 
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення строку дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на 
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат 
страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.  

16.6. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
договору страхування, то останній повертає Страхувальникові сплачені ним страхові 
платежі повністю. 

16.7. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу 
Страховика Страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 

16.8. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов 
договору страхування, то Страховик повертає Страхувальникові страхові платежі за 
період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування, з вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та 
фактичних виплат страхового відшкодування, здійснених за договором страхування. 

16.9. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі 
дострокового припинення дії договору страхування здійснюється після врегулювання 
всіх заяв про здійснення виплати страхового відшкодування, поданих Страхувальником 
(Вигодонабувачем): здійснення виплат страхового відшкодування або прийняття 
Страховиком обґрунтованих рішень про відмову у здійсненні виплати страхового 
відшкодування. 

16.10. У випадку дострокового припинення дії договору страхування повернення 
страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений 
платіж (безготівковий або готівковий розрахунок). 

 
 

17. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
17.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у 

випадках, передбачених Цивільним кодексом України. 
17.2. Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у 

разі, якщо його укладено після страхового випадку.  
17.3. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 

 
 

18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
18.1. Спори, що виникають із договору страхування, укладеного на підставі цих 

Правил, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди, у судову порядку 
відповідно до чинного законодавства України. 

18.2. Якщо інше не передбачене договором страхування, при виникненні 
розбіжностей між Страхувальником і Страховиком щодо факту, обставин та причин 
настання страхового випадку і розміру завданого збитку внаслідок настання страхового 
випадку, Сторони договору страхування можуть домовитися про те, що розмір збитку 
буде визначений на підставі акта (висновку) експертизи, проведеного суб’єктом 
оціночної діяльності, який має право на проведення відповідного дослідження. 
Експертиза може проводитися за ініціативою будь-якої зі Сторін. Сторона, за ініціативи 
якої проводиться експертиза, оплачує витрати на її проведення, якщо інше не обумовлене 
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договором страхування. 
 

 
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

19.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за 
згодою Сторін до договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення, 
зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що 
відповідають положенням цих Правил та не суперечать чинному законодавству України. 
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Додаток 1 
до Правил добровільного страхування   

від вогневих ризиків 
та ризиків стихійних явищ 

№ 12/2014 від «19» листопада  2014 р. 
 
 
 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 
ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ МАЙНА 

 
 

1. Основні базові тарифи, подані у Таблиці 1, розраховані на один рік, виходячи з 
Програм страхування, які в ній перелічені. 

 
Таблиця 1 

 
Нерухоме майно Рухоме майно 

№ 
п/п Страхові ризики Будівля, 

квартира

Інше 
нерухоме 
майно 

Промислове 
та інше  

обладнання, 
устаткування  

Комп'ютерна 
техніка, 

оргтехніка, 
меблі, 

електро- та 
побутова 
техніка 

Інше 
рухоме 
майно 

1. Пожежа 0,12 0,13 0,15 0,17 0,21 
2. Удар блискавки 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07 

3. Вибух  0,12 0,13 0,18 0,18 0,22 

       
5. Стихійні явища: 
5.1. Сильний вітер 

(буря, шторм, 
ураган, смерч, 
шквал), вихор 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 

5.2. Град 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 
5.3. Зливові дощі, 

повінь (паводок, 
затоплення, 
водопілля) 

0,07 0,08 0,08 0,08 0,10 

5.4. Тиск снігового 
шару 

0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

5.5 Землетрус 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
5.6. Осідання ґрунту 0,05 0,05 0,10 0,11 0,14 
5.7. Гірські обвали і 

схід лавин, зсув 
0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 

5.8. Інші стихійні 
явища 

0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 
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