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ЗАТВЕРДЖУЮ  

 



 

 
ТЕРМІНОЛОГІЯ  

 

АБАНДОН - відмова Страхувальника від своїх прав на застраховане майно на 

користь Страховика з метою одержання від нього страхового відшкодування у повному 

обсязі. Робиться у формі Заяви, що передається Страховику. 

АВАРІЯ - не передбачені регламентом або іншою технічною документацією 

відхилення у виробничому процесі, при яких контроль за його протіканням, а також 

управління ним стають неможливими, а розвиток неконтрольованих процесів створює 

фактори, які завдають шкоди майну, населенню, виробничому персоналу і 

навколишньому середовищу.  

У якості аварії розглядається вибух, пожежа, викид перегрітих мас, розповсюдження 

хвилі токсичних газів і парів, злив отруйних і агресивних рідин, розліт осколків та ін. 

АДЕНДУМ - доповнення  до договору страхування, у якому містяться погоджені 

між сторонами зміни до раніше зумовлених умов такого договору. 

БЕЗУМОВНА ФРАНШИЗА - певна частина збитку Страхувальника, що не 

підлягає відшкодуванню Страховиком у відповідності з умовами страхування. При 

безумовній франшизі відповідальність Страховика визначається розміром збитку за 

вирахуванням безумовної франшизи по кожному страховому випадку, що стався в період 

дії договору страхування. Безумовна франшиза встановлюється у відсотках до страхової 

суми або у абсолютному розмірі.  

ВИБУХ - навально протікаючий фізичний і (або) хімічний процес звільнення 

великої кількості енергії за короткий проміжок часу, у результаті якого виникає ударна 

хвиля (імпульс тиску), здатна розповсюджуватися і призводити до розруху. 

ВИГОДОНАБУВАЧ -  фізична або юридична особа, що призначена 

страхувальником для отримання страхового відшкодування та яка може зазнати збитків в 

результаті настання страхового випадку. 

ВИБІРКОВЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА - страхування частини майна (за 

вибором). 

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКУ - повне або часткове відшкодування Страховиком 

шкоди, що поніс Страхувальник у результаті загибелі, пошкодження або викрадення 

майна внаслідок причин, обумовлених договором страхування. 

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, 

згідно з якою Страховик бере на себе обов’язок при настанні страхової події сплатити 

страхову суму або відшкодувати заподіяну шкоду у межах страхової суми, а 

Страхувальник зобов’язується сплатити страховий  платіж у певні строки і виконувати 

інші умови договору. 

ЗБИТОК - втрата, що завдана застрахованому майну внаслідок страхового випадку, 

яка підлягає відшкодуванню Страховиком. 

ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА - максимальна сума страхового 

відшкодування, що сплачується при настанні страхової події; на відміну від страхової 

суми не пов'язаний з вартістю майна. 

ПОЗОВ - вимога, що пред'являється у судовому порядку особі, що несе 

відповідальність за виникнення обставин, що привели до страхової події (випадку). 

ПОВНЕ СТРАХУВАННЯ - страхування майна у повному обсязі. 

ПРАВО РЕГРЕСУ - право Страховика після виконання ним покладених на нього 

договором страхування зобов'язань вимагати відшкодування збитку від іншої особи, що 

несе відповідальність за виникнення обставин, що привели до страхової події (випадку). 

 СТРАХОВИЙ РИЗИК - певна подія, на випадок якої проводиться  страхування і 

що має ознаки імовірності і випадковості настання. 

CТРАХУВАННЯ У ДОЛІ - страхування майна на неповну вартість. Страховик 

відшкодовує збитки у сумі, пропорційній відношенню страхової суми до дійсної вартості. 



 

 

СТРАХУВАЛЬНИКИ - юридичні або фізичні особи, що уклали з Страховиком 

договір страхування або є Страхувальниками у відповідності з актами законодавства 

України. 

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (страховий платіж, страховий внесок) - плата за страхування, 

яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику за договором страхування. 

СТРАХОВА ПРЕТЕНЗІЯ - претензія, що пред'являється Страхувальником 

Страховику у зв’язку з настанням страхової події, що відбулася  у результаті 

випадковостей і небезпек, покритих умовами страхування. 

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, у межах якої Страховик у відповідності з 

умовами страхування зобов’язаний здійснити виплату при настанні страхової події. 

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - грошова сума, що виплачується Страховиком 

за умовами майнового страхування при настанні страхової події. 

СТРАХОВА ПОДІЯ (ВИПАДОК) - подія, що передбачається договором 

страхування, з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснювати виплату 

страхового відшкодування. 

СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

певний період страхування. 

СТРАХОВИК – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ 

Гарантія» -  юридична особа, створена згідно з законодавством України для здійснення 

страхової діяльності і що  одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення цієї 

діяльності. 

ФРАНШИЗА УМОВНА - певна частина збитку Страхувальника, що не підлягає 

відшкодуванню Страховиком у відповідності з умовами страхування. При умовній 

франшизі Страховик звільняється по кожному страховому випадку, що стався в період дії 

договору страхування, від відповідальності за збиток, якщо його розмір не перевищує 

розміру франшизи, і збиток підлягає відшкодуванню у повному обсязі, якщо його розмір 

перевищує франшизу. Франшиза умовна встановлюється у відсотках до страхової суми 

або у абсолютному розмірі. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Правила «Добровільного страхування майна» (надалі - Правила) розроблені 

відповідно до вимог Закону України «Про страхування» та інших нормативно-правових 

актів України та регулюють видносини між Страхувальником та Страховиком. 

1.2. Страховик на підставі даних Правил укладає з фізичними особами, фізичними 

особами-суб'єктами підприємницької діяльності та юридичними особами договори 

страхування майна (надалі – договір страхування). 

1.3. Страхувальники - юридичні та дієздатні фізичні особи, які є власниками майна, 

або розпоряджаються, використовують майно по договорах найму, оренди, лізингу, 

переробки, ремонту, комісії, зберігання тощо, якщо це майно попередньо  не застраховане 

його власником. 

1.4. Страхувальник має право при укладанні Договору призначати фізичних осіб або 

юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання 

страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до 

настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором. 

1.5. По Договору страхування Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 

страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, 

визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір 

страхування (далі - Вигодонабувач), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові 

платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору. 

 



 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не 

суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном 

зазначеним у правилах та договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, 

повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), 

вантаж та багаж (вантажобагаж)).  

2.2.  Застрахованим може бути наступне майно: 

2.2.1. Будівлі та споруди в цілому (усі їх конструктивні елементи), а також  окремі 

приміщення  (квартири, кімнати, додаткові приміщення, включаючи прибудови і 

надбудови); 

2.2.2. Комунікації та інженерні системи (зокрема, санітарно-технічні, опалювальні,   

каналізаційні, вентиляційні,  електро-, газо-, тепло- та водо комунікації тощо); 

2.2.3. Виробниче обладнання, виробничі машини та устаткування, верстати (усі 

конструктивні елементи та комунікації цього виробничого обладнання); 

2.2.4. Торгівельне обладнання; 

2.2.5. Компютери та оргтехніка, засоби зв′язку; 

2.2.6. Будь – які  меблі та офісне обладнання; 

2.2.7. Внутрішнє оздоблення (внутрішній ремонт) приміщень; 

2.2.8. Товарні та матеріальні запаси (а саме матеріали, сировина та напівфабрикати 

необхідні для діяльності Страхувальника, а також запаси готової продукції); 

2.2.9. Інше майно, належним чином зазначене в Договорі. 

2.3. Якщо в Договорі  не зазначено інше, будівлі та споруди приймаються на 

страхування з усіма невід'ємними інженерними комунікаціями відповідно до проектної 

документації. 

2.4. Страхуванню може підлягати як все майно, так і його частки. 

2.5. Розумні та доцільні витрати, що виникають при настанні передбачених 

Договором страхування страхових випадків: 

2.5.1. Витрати на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, 

обладнання на нове місце, які виконані для рятування застрахованого майна та/або з 

метою зменшення завданих цьому майну збитків; 

2.5.2. Витрати по прибиранню обумовленої в Договорі страхування території від 

уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. 

 

3. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

 

3.1. Страховим ризиком є ймовірне та випадкове пошкодження або знищення  

застрахованого  майна. 

3.2. Страховим випадком є фактичне пошкодження  або знищення застрахованого 

майна, яке настало внаслідок однієї чи декількох із нижчезазначених причин, із настанням 

яких виникає обов`язок  Страховика провести виплату страхового відшкодування, а саме: 

3.2.1. «ПОЖЕЖА» - збитки Страхувальника, що виникли в результаті пошкодження 

або знищення майна внаслідок дії вогню, вибуху, падіння пілотованих літальних апаратів і 

їх уламків, удару блискавки.  

3.2.1.1. Під дією вогню слід розуміти вогонь, що виник поза місцем, спеціально 

призначеним для його розведення і підтримки, або що  мимовільно поширився за межі 

цього місця. 

Якщо це зазначено у Договорі, до збитків від дії вогню можуть  відносяться збитки, 

заподіяні: 



 

- продуктами згоряння (в т.ч. задимлення, що супроводжує пожежу, включаючи 

виділення сажі і будь-яких газів, що виникли внаслідок раптового і непередбаченого 

технологією використання нагрівання полімерних матеріалів та здатні завдати шкоди 

якостям застрахованого майна); 

- засобами пожежогасіння, які застосовуються з метою недопущення подальшого 

поширення вогню. 

В контексті цих Правил під «задимленням» і «виділенням сажі» слід розуміти  

мимовільне виділення диму і сажі в результаті дії вогню (або тління). 

3.2.1.2. Вибух - раптовий та миттєвий фізичний та/або хімічний процес, заснований 

на природній властивості газів та/або парів до розширення, при  якому за короткий 

проміжок часу вивільняється велика кількість енергії, внаслідок чого виникає ударна 

хвиля (імпульс тиску), здатна поширюватися й заподіювати руйнування. Договором може 

бути передбачено страхування вибуху побутового газу. 

ПРИМІТКА. Вибух резервуару (котла, трубопроводу і т.д.) має місце тільки у 

випадку, коли його стінка зруйнована таким чином, що відбувається раптове 

вирівнювання різниці тиску всередині резервуару та поза ним.  

3.2.1.3. Падіння пілотованих літальних апаратів і їх уламків – падіння на 

Застраховане майно літаків, гелікоптерів тощо, що втратили управління з будь-яких 

причин, а також їх частин (уламків), що призвело до виникнення пожежі.  

3.2.1.4. Удар блискавки – перехід, як безпосередній так і опосередкований через 

електричну мережу, розряду блискавки на застраховане майно, що призвело до  

виникнення пожежі. 

ПРИМІТКА. Договором може бути передбачено окреме страхування дії вогню, 

вибуху, падіння пілотованих літальних апаратів і їх уламків, удару блискавки. 

3.2.2. «СТИХІЙНЕ ЯВИЩЕ» - збитки Страхувальника, що виникли внаслідок 

пошкодження або знищення майна в результаті  наступних  стихійних  явищ: 

3.2.2.1. Буря, ураган, шторм. Під «бурею, ураганом, штормом (штормовим вітром)» 

слід розуміти викликаний погодними умовами рух повітряних мас, що може 

супроводжуватися випадінням опадів і приливною хвилею.  

3.2.2.2. Град. Під «градом» слід розуміти випадіння з  хмар частинок щільного 

льоду. 

3.2.2.3. Злива. Під «зливою» слід розуміти випадіння протягом доби певної кількості 

опадів у межах території, на якій знаходиться застраховане майно. 
3.2.2.4. Повінь. Під «повінню» слід розуміти вихід з берегів води наземних (стоячих або 

проточних) водойм.  

3.2.2.5.  Зсув  та/або осідання ґрунту. Під «зсувом ґрунту» слід розуміти зсув мас гірничих 

порід і його рух по схилу донизу на більш низький рівень під дією сили земного тяжіння без 

втрати контакту з нерухомою основою.  

Під «осіданням ґрунту» слід розуміти осідання ґрунтового покрову або ущільнення 

ґрунту. Цей процес, як правило, протікає повільно, але під час землетрусу ця подія може 

відбутись раптово. 

3.2.2.6. Землетрус. Під «землетрусом» слід розуміти пружинні коливання в земній 

корі або верхній частині мантії, що викликають коливання земної поверхні і деформацію в 

земній корі. 

3.2.2.7. Гірські обвали і схід лавин. Під «гірськими обвалами і сходом лавин» слід 

розуміти швидке пересування по схилу донизу   каміння, землі або снігу  внаслідок  дії 

сил земного тяжіння. 

3.2.2.8. Виверження вулкану. Під «виверженням вулкану» слід розуміти будь-яку 

форму прояву вулканічної активності, а саме – витікання лави, викид попелу і газів тощо, 

включаючи вулканічний землетрус, а також заливання хвилею, що виникає внаслідок 

підводного виверження вулкану. 

3.2.2.9. Тиск снігового покриву. Застрахованими вважаються збитки заподіяні 

застрахованому майну безпосередньо внаслідок тиску шару снігу, що утворився на 



 

застрахованому майні з природних причин, тобто суто внаслідок випадіння снігу у вигляді 

опадів. 

3.2.2.10. Інші стихійні  явища  та/або  випадкові події. 

Перелік таких стихійних явищ та/або випадкових подій  повинен належним чином  

бути визначений в Договорі страхування. 

3.2.2.11. Договором може бути передбачено окреме страхування кожного з 

перелічених стихійних явищ. 

3.2.3. «АВАРІЯ» - збитки Страхувальника, що виникли внаслідок пошкодження 

водою з водопровідної, каналізаційної або опалювальної систем, а також системи 

пожежогасіння. 

Під вищезгаданими системами розуміються прокладені в будинку водоносні 

установки, включаючи підведення й відводи, а також інше устаткування, жорстко 

пов'язане з трубопроводами цих  систем. 

3.2.3.1. Витікання рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних і 

протипожежних систем  внаслідок їх розриву або переповнення, у тому числі із сусідніх 

приміщень. Під «витіканням рідини з водопровідних і каналізаційних труб, опалювальних, 

протипожежних систем» слід розуміти витікання рідини через порушення встановлених 

норм експлуатації з: 

а) стаціонарних систем водопостачання і каналізації; 

б) устаткування, безпосередньо з'єднаного з трубами систем водопостачання і 

каналізації; 

в) систем водяного або парового опалення; 

г) системи протипожежного водоводу. 

ПРИМІТКА. Страховик відшкодує збитки, завдані застрахованому майну внаслідок 

подій, визначених п.4.2.3.1 цих Правил, лише за умови, що Страхувальник дотримується 

та виконує (забезпечує виконання) наступне, якщо інше не передбачено Договором: 

а) підтримує в належному стані труби, що знаходяться в місці страхування, і з'єднані 

безпосередньо з ними апарати і прилади систем водопостачання, каналізації і опалення;  

б) виконує вимоги повноважних органів, експертів та/або правил експлуатації щодо 

необхідності встановлення додаткового устаткування, внесення змін в систему 

водопостачання, опалення і каналізації; 

в) перекриває, якщо це можливо, системи водопостачання, опалення і каналізації, 

включаючи апарати і прилади, безпосередньо з'єднані з цими системами в будинках (їх 

частинах), що не використовуються, або звільняє їх від води. 

3.2.3.2. Мимовільне включення автоматичних систем пожежогасіння. Під 

мимовільним включенням автоматичних систем пожежогасіння слід розуміти раптове 

включення пристроїв і устаткування, що безпосередньо відносяться до цієї системи, 

всупереч встановленим нормам їх експлуатації. До пристроїв і устаткування цих систем 

відносяться теплові замки зі зрошувачами, резервуари для води, розподільчі пристрої, 

вентилі, пожежна сигналізація, насоси, інші пристрої, а також труби, що відносяться 

винятково до автоматичної системи пожежогасіння.  

ПРИМІТКА. Страховик відшкодує збитки завдані майновим інтересам внаслідок 

подій визначених в даному пункті лише за умови, що автоматична система пожежогасіння 

була виготовлена (встановлена) організаціями, що мають офіційний дозвіл на їх 

виготовлення (продаж і монтаж), і регулярно перевіряється спеціалізованими установами 

технічного контролю. 

3.2.3.3. Договором може бути передбачено окреме страхування кожної з подій 

зазначених у пп. 4.2.3.1 і 4.2.3.2  цих  Правил. 

3.2.4.  ПДТО («Протиправні дії третіх осіб»). Якщо інше не передбачено 

Договором страхування, до протиправних дій третіх осіб  відноситься: 

3.2.4.1. Пошкодження (знищення) застрахованого  майна внаслідок навмисних або 

необережних дій третіх осіб, що призвели до заподіяння шкоди застрахованому  майну. 



 

3.2.4.2. Пошкодження (знищення) застрахованого майна внаслідок зіткнення з 

транспортними засобами - це подія, в результаті настання якої Страховик відшкодовує 

збитки у зв'язку з пошкодженням або знищенням застрахованого майна внаслідок 

безпосереднього зіткнення з ним самохідного транспортного засобу (в тому числі того, що 

рухається по рейках) або падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, 

їхніх частин або вантажу, що ними перевозився.  

3.2.4.3. Розкрадання застрахованого майна в результаті крадіжки зі зломом, 

грабежу або розбою. 

3.2.4.3.1. Крадіжка зі зломом – таємне викрадення майна, поєднане з проникненням 

у застраховане приміщення. Якщо інше не передбачено Договором, крадіжка зі зломом 

вважається застрахованою, в рамках даних Правил, у випадку, коли зловмисник: 

а) проникає в застраховані приміщення, зламуючи, з використанням або без 

використання технічних засобів, двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу або стелю; 

б) зламує з використанням або без використання технічних засобів, в межах 

застрахованих приміщень предмети, що використовуються як сховища майна, або 

розкриває їх за допомогою підроблених ключів; 

в) вилучає предмети із закритих приміщень, куди він раніше проник звичайним 

шляхом, де таємно продовжував залишатися до їх закриття і використовував засоби, що 

вказані в підпункті а) п. 4.2.4.3.1 цих Правил, коли залишав застраховане приміщення; 

г) затриманий в момент крадіжки (на місці злочину) і перешкоджає поверненню 

вкраденого майна, застосовуючи силу чи здійснюючи опір; 

д) проник в застраховане приміщення, застосовуючи підроблені ключі, при цьому 

під підробленими ключами розуміються тільки ключі, виготовлені з доручення або з 

відома осіб, що не мають права розпоряджатися справжніми ключами (факт виготовлення 

підроблених ключів повинен бути встановлений у  відкритій кримінальній  справі); 

е) проник в застраховане приміщення за допомогою справжнього (оригінального) 

ключа або відчинив справжнім ключем майно, що зберігається там, за умови, що він 

заволодів ключем в результаті крадіжки зі зломом чи грабежу. При цьому крадіжка зі 

зломом мала місце тільки в тому випадку, якщо зловмисник заволодів справжнім ключем 

внаслідок: 

- крадіжки зі зломом, згідно з підпунктом б) п. 4.2.4.3.1 цих Правил, якщо місця, що 

використовуються для зберігання, в т.ч. ключів, є захищеними від злому таким самим 

чином, як і місця (сховища), передбачені для зберігання застрахованого майна; 

 - крадіжки зі зломом і за умови, що приміщення (сховища), які використовуються 

для зберігання застрахованого майна, мають два замки, ключі від яких зберігаються в 

різних місцях за межами місця страхування. 

3.2.4.3.2. Грабіж - відкрите розкрадання застрахованого майна.  

Грабіж визнається таким, що мав місце у випадку, якщо по відношенню до 

Страхувальника або його працівників/представників застосовується насильство з метою 

подолання їх опору проти незаконного заволодіння застрахованим майном, а також у 

випадку, коли Страхувальник, його представник або працівник передає грабіжнику 

застраховане майно або допускає його вилучення без опору під загрозою нанесення шкоди 

життю та/або здоров’ю. 

3.2.4.3.3. Розбій - напад з метою заволодіння застрахованим майном, з'єднане з 

насильством, небезпечним для життя або здоров'я особи, що піддалася нападу, або з 

погрозою застосування такого насильства.  

3.2.4.4. Договором може бути передбачено окреме страхування кожної з  подій, 

зазначених у п. 4.2.4 цих Правил. 

3.2.5. Якщо це передбачено Договором, відшкодуванню також підлягають витрати 

Страхувальника здійснені стосовно наступного: 

3.2.5.1. Усунення пошкоджень, що заподіяні внаслідок страхового випадку: 



 

а) даху, стелі, підлозі, стінам, замкам, вікнам (за виключенням скляних елементів), 

дверям або захисним елементам (решіткам) будівель, за місцем страхування; 

б) окремо розташованим рекламним стендам або вітринам (за виключенням їх 

скляних елементів), якщо вони розташовані у безпосередній близькості до місця 

страхування та були застрахованими в рамках Договору страхування; 

в) скляним елементам будівель, включаючи внутрішні перегородки зі скла, дзеркала, 

вітрини, склоподібні матеріали, а саме: 

- облицювання фасадів і стін; 

- покрівлі, промислові ліхтарі зі скла і подібних матеріалів; 

- вітражі; 

- вивіски, світлові реклами; 

- суцільне скло (вітрини), площа якого перевищує  4 кв. м., гнуте скло; 

- шибки дверей і вікон, скляні двері. 

ПРИМІТКА. Якщо Договором страхування не визначено інше, при страхуванні 

скла застосовуються наступні додаткові умови страхування: 

- cкло вважається розбитим тільки в тому випадку, якщо по всій товщині скла 

проходить тріщина й/або є наскрізний отвір і/або є повне або часткове руйнування скла; 

- такі пошкодження поверхні скла як подряпини не є причиною для виплати 

страхового відшкодування.  

г) якщо Договором страхування це особливо передбачено, відшкодуванню також 

підлягають видатки Страхувальника здійснені стосовно наступного: 

- тимчасової заміни розбитого скла у випадку неможливості термінової заміни 

склом, що аналогічне розбитому; 

- монтажу і демонтажу предметів, що перешкоджають заміні розбитого скла 

(жалюзі, грати і т.ін.); 

- оренди і монтажу будівельного обладнання, необхідного для заміни скла на 

високих поверхах; 

- фарбування, розпису, гравірування, покриття плівкою або лаком, протравлення, 

сонцезахисної обробки скла, вставленого замість розбитого; 

- монтажу і складання світлових рекламних щитів. 

3.2.5.2. Заміна замків або ключів до приміщень, ключі від яких було втрачено 

внаслідок настання страхового випадку, за виключенням втрати ключів від касового 

сейфу або броньованих кімнат. 

3.2.6. Договір може бути укладено з умовою страхування «З 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА НАЗВАНІ РИЗИКИ». За Договором страхування, 

укладеному на таких умовах, відшкодовуються: 

а) збитки, що сталися внаслідок настання однієї або кількох, окремо обраних 

Страхувальником, у відповідності до переліку п.п. 4.2.1 – 4.2.4 цих Правил подій, які 

належним чином   зазначені в Договорі.  

3.2.7. Якщо це передбачено Договором, при настанні одного зі страхових випадків, 

перерахованих у п.п. 4.2.1 – 4.2.4 цих Правил, Страховик компенсує необхідні й доцільно 

зроблені витрати Страхувальника на  порятунок застрахованого майна, на заходи щодо 

мінімізації розміру збитку, розчищення та прибирання території в місці події в межах 

ліміту (страхової суми), установленого конкретним  Договором. 

3.2.8. Страхуванням покривається збиток, у зв’язку з втратою, пошкодженням або 

знищенням лише того застрахованого майна, яке в момент заподіяння збитку  перебувало 

в межах території дії Договору.  

3.3. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які сталися протягом дії 

Договору на території, яка вказана як місце дії Договору. Якщо страховий випадок 

відбувся в період дії Договору  з причин, що мали місце або почали діяти до початку 

страхування, відшкодування буде виплачено, якщо Страхувальник доведе, що йому нічого 

не було і не могло бути відомо про причини, які призвели до настання цього страхового 



 

випадку, якщо інше не передбачено Договором.  

 

4.ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ  

І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

4.1. Якщо інше не передбачено Договором, не відшкодовуються збитки, що сталися 

внаслідок: 

а) будь-яких військових дій або військових заходів та їхніх наслідків, дій мін, 

торпед, бомб та інших знарядь війни;  

б) піратських дій, визнаних такими згідно з міжнародними законодавчими актами;  

в) терористичних дій, визнаних такими згідно з  чинним законодавством України; 

г) громадянської війни, громадських заворушень і страйків; 

д) конфіскації, реквізиції, арешту або знищення майна за вимогою військової або 

цивільної влади; 

е) прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного 

зараження, іонізуючого випромінювання, пов'язаного з будь-яким застосуванням атомної 

енергії і використанням матеріалів, що розщеплюються; 

є) зносу, корозії, окислювання, гниття й інших природних процесів, що притаманні 

застрахованому майну; 

ж) пошкодження гризунами, комахами, цвіллю, грибком, свійськими і дикими 

тваринами; 

з) використання застрахованого майна до моменту його офіційного вводу в 

експлуатацію; 

і)  проведення будівельних, ремонтних, будівельно-монтажних робіт; 

к) обвалу, мимовільного руйнування  будівель,  їх частин, якщо обвал (руйнування) 

не викликано страховим випадком; 

л) крадіжки або розкрадання  застрахованого майна під час або безпосередньо після 

страхового випадку. 

4.2. Враховуючи умови, зазначені у п. 4.2.1 цих Правил, Страховик не відшкодовує 

збиток, заподіяний  застрахованому майну внаслідок  наступних подій, якщо інше не 

передбачено Договором: 

а) обробки  застрахованого майна вогнем, теплом або внаслідок іншого термічного 

впливу з метою його переробки, наприклад: для сушіння, варення, прасування, копчення, 

жарки, гарячої обробки або плавлення металів  тощо; 

б) порушення ізоляції електричної проводки, короткого замикання, замикання в 

обмотці, замикання на корпус або на землю, іскріння, виходу з ладу вимірювальних, 

регулюючих приладів і приладів, що контролюють безпечну роботу електричної  

проводки, якщо це не   призвело до пожежі; 

в) раптової появи і поширення диму або сажі з виробничого обладнання, установок, 

устаткування, приладів, призначених для спалювання, опалення, сушіння або 

приготування їжі, внаслідок їх експлуатації всупереч нормам, встановленим у 

супроводжувальній документації  або чинним законодавством; 

г) використання, збереження або тимчасового розміщення на території дії Договору 

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

є невід'ємною частиною інженерних комунікацій або виробничого процесу місця 

страхування; 

д) вибухів, що виникають у камері внутрішнього згоряння механізмів, якщо такі 

вибухи передбачені технологічною схемою роботи цих механізмів; 

е) влучення блискавки в електричні пристрої, якщо це не викликало та не призвело 

до пожежі; 

ж) дії вакууму або розрідженого газу. 



 

4.3. Враховуючи умови викладені в п. 4.2.2  цих  Правил, Страховик не відшкодовує 

збиток, заподіяний застрахованому майну внаслідок наступних подій, якщо інше не 

передбачено Договором: 

а) проникнення дощу, граду, зливи, снігу через незакриті вікна або інші отвори, 

якщо ці отвори не виникли в результаті дії дощу, граду, зливи, снігу; 

б) затоплення водою, викликаного недостатньою пропускною здатністю 

каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх) систем; 

в) землетрусу, зсуву або осідання грунту, обвалу, сходу лавин в результаті  будь-якої 

людської діяльності;  

г) дії шару снігу, що був сформований людиною. Також не відшкодовуються збитки 

заподіяні водою, що виникла внаслідок танення шару снігу, сформованого людиною. 

4.4. Враховуючи умови, зазначені у п. 4.2.3 цих Правил, Страховик не відшкодовує 

збиток, заподіяний застрахованому майну внаслідок наступних подій, якщо інше не 

передбачено Договором: 

а) впливу водяної пари, конденсату, відпрівання тощо;  

б) витікання рідини внаслідок застосування фізичної сили людини (перекидання 

резервуарів з водою тощо), а також рідини, що використовується для прибирання, 

чищення або миття;  

в) витікання рідини з автоматичних систем пожежогасіння і відкритих систем 

водяного зрошення внаслідок помилок в обслуговуванні;  

г) руйнування або пошкодження самої системи, вказаної у п. 4.2.3 цих Правил; 

технічного обслуговування та випробування на справність системи, у тому числі під 

тиском; ремонтних або відновлювальних робіт або ремонту самої системи автоматичного 

пожежогасіння. 

4.5. Враховуючи умови, зазначені у п. 4.2.4 цих Правил, Страховик не відшкодовує 

збиток, заподіяний застрахованому майну в результаті наступних подій, якщо інше не 

зазначено у Договорі: 

а) крадіжки зі зломом або грабіжу, вчиненого Страхувальником, його 

представниками або працівниками, Вигодонабувачем, особою, яка має майновий інтерес; 

б) пожежі, вибуху або пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних і 

опалювальних систем, якщо ці події відбулись внаслідок крадіжки зі зламом (спроби її 

здійснення), грабежу або розбою, а ризик ПДТО не  було застраховано. 

4.6. Враховуючи умови, зазначені у п. 4.2.5 цих Правил, Страховик не відшкодовує 

збиток, заподіяний застрахованому майну в результаті наступних подій, якщо інше не 

зазначено у Договорі: 

а) переміщення (перевезення, перенесення) скла, проведення  відповідних робіт по 

склінню; 

б) виконання робіт по встановленню рам, видаленню, монтажу або демонтажу скла, 

скляних елементів з віконних або дверних рам або інших місць їхнього постійного 

кріплення, регулюванні кріплення  або укладці скла;  

в) подряпин,  розпилення фарби (випадкового або навмисного) тощо на поверхні 

скла, полірування або розпису, випадкового або навмисного фарбування застрахованих 

стекол, пошкодження або опадання напилювання, затемнення або нанесення надлишкової 

фарби на скло, застосування зварювальних і нагрівальних апаратів; 

г) розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної 

арматури усіх видів, лампочок розжарювання. 

4.7. Якщо інше не передбачено  Договором,  страховий захист не поширюється на: 

а) шкоду, заподіяну застрахованому майну транспортними засобами, що 

експлуатуються Страхувальником, його працівниками, користувачами застрахованого 

майна; 

б) шкоду, заподіяну безпосередньо самим транспортним засобам Страхувальника; 



 

в) шкоду, заподіяну Страхувальнику внаслідок знищення або пошкодження 

огороджень, покриття доріг та інших транспортних шляхів на території дії Договору. 

4.8. Якщо в Договорі страхування не зазначено інше, не може бути об’єктом 

страхування та відповідно страховий захист не поширюється на наступну групу майна: 

а) готівку у будь-якій валюті; 

б) цінні папери, страхові поліси, ощадні книжки, банківські чеки  тощо; 

в) устаткування, розташоване на зовнішніх стінах і даху будівель і споруд 

(наприклад: вивіски, електрична реклама, навіси, ставні, антени  тощо); 

г) мережі електропостачання під відкритим небом, включаючи їх опори, щогли й 

огородження; 

д) рухоме майно, що зберігається під відкритим небом; 

е) поверхні зі скла, включаючи вітрини магазинів, виставочні вітрини, художньо 

оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і 

латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, а також рами і 

профілі, що використовуються для установки зазначених типів скла, теплиці  тощо; 

є) рукописи, плани, креслення й інші документи, бухгалтерські, ділові книги; 

ж) моделі, макети, зразки, форми  тощо; 

з) дорогоцінні метали в злитках і дорогоцінні камені без оправ, вироби з 

дорогоцінних металів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів; 

і) технічні носії інформації комп'ютерних і аналогічних систем, зокрема, магнітні 

стрічки і касети, магнітні диски, блоки пам'яті тощо; 

к) касові, торгові та аналогічні їм апарати, що містять готівку; 

л) торгові або розмінні автоматичні системи для прийому грошей, включаючи їх 

вміст.  

м) марки, монети, грошові знаки і бони, малюнки, картини, скульптури або інші 

колекції, або твори мистецтва; 

н) вибухові речовини; 

о) об'єкти незавершеного будівництва і капітального будівництва; 

п) товари на зберіганні або на комісії; 

р) будь-які транспортні засоби, включаючи спеціальні (пожежні, санітарні, 

прибиральні тощо); 

с) тварини, багаторічні насадження і врожай сільськогосподарських культур; 

т) будинки і споруди, конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться 

в аварійному стані, а також майно, що знаходиться в таких будинках та спорудах; 

у) майно, що знаходиться у зоні воєнних дій, а також у зоні, якій загрожують 

стихійні лиха, з моменту оголошення у встановленому порядку про таку загрозу, якщо 

таке оголошення було зроблено до укладання Договору страхування; 

ф) інше майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до діючого 

законодавства України; 

4.9. Майно, перераховане в пункті 4.8 цих Правил, може бути предметом договору 

страхування  лише у виключних випадках, та за умови, що це спеціально зазначено в 

Договорі страхування. 

4.10. Якщо інше не передбачено Договором, не підлягають відшкодуванню моральна 

шкода, упущена вигода та  будь-які непрямі збитки, пов’язані з настанням страхового 

випадку. 

4.11. Договором можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків. 

 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ, ТАРИФІВ І ПЛАТЕЖІВ 

 

5.1. Страхова сума встановлюється  за згодою між Страховиком та 

Страхувальником, в межах  дійсної  вартості застрахованого майна за цінами, що діють на 

момент укладання Договору. Страхова сума  визначає ліміт  відповідальності Страховика 



 

за Договором. 

5.2. Страхова сума може бути збільшена на суму витрат Страхувальника на  

перевезення, монтаж-демонтаж, суму податків і зборів, встановлених законодавством, а 

також на суму інших видів витрат, що можуть виникнути внаслідок настання страхового 

випадку. Договором можуть бути встановлені  окремі страхові суми на відшкодування  

цих витрат.  

5.3. Якщо інше не встановлено Договором, страхова сума може встановлюватись 

окремо по кожному застрахованому предмету або сукупності предметів (групам, 

категоріям, видам майна) на підставі документів, наданих Страхувальником 

(Вигодонабувачем) або шляхом проведення експертної оцінки  спеціалізованою 

установою. 

5.4. Якщо це зазначено в Договорі, страхова сума може дорівнювати дійсній вартості 

застрахованого майна. Дійсна вартість – це вартість придбання майна, повністю 

аналогічного тому, яке застраховане, за вирахуванням  фізичного зносу.  

5.5. Якщо це зазначено в Договорі, страхова сума може відповідати відновлювальній 

вартості. Відновлювальна вартість застрахованого майна – це вартість придбання майна, 

повністю аналогічного тому, що застраховане, без врахування зносу. 

5.6. Якщо інше не передбачено в Договорі, страхова сума може відповідати 

балансовій вартості, збільшеній на величину податку на додану вартість. Балансова 

вартість застрахованого майна – це вартість придбання майна, повністю аналогічного 

тому, що застраховане, за вирахування зносу визначеного згідно бухгалтерських 

документів. 

5.7. Для розрахунку суми страхового відшкодування, вартість майна обчислюється 

за цінами, що діють на дату настання страхового випадку, якщо інше не передбачено 

умовами Договору. 

5.8. Страхова сума може бути встановлена: 

а) у розмірі 100% від вартості майна; 

б) у розмірі визначеної частки вартості майна. 

5.9. Якщо інше не зазначено у Договорі страхування: 

5.9.1. У випадку, коли майно прийняте на страхування з умовою, що страхова сума 

становить певну частку від дійсної вартості застрахованого майна,  всі об'єкти вважаються 

застрахованими у тій самій частці; 

5.9.2. Якщо страхова сума виявиться більше вартості майна, прийнятого на 

страхування, Договір  діє в тій частині страхової суми, що не перевищує його дійсної 

вартості; 

5.9.3. Якщо протягом строку дії Договору страхування вартість майна, прийнятого 

на страхування, збільшилася, Страховик несе зобов'язання пропорційно відношенню 

страхової суми, встановленої для такого майна в Договорі, до нової вартості майна. 

Договором може бути передбачено, що для отримання повної суми страхового 

відшкодування  Страхувальник  зобов′язаний протягом певного строку повідомити 

Страховика про збільшення вартості застрахованого майна і сплатити додатковий 

страховий платіж.  

5.10. У випадку страхування майна в обігу, на складі тощо може бути встановлено 

такий порядок встановлення страхової суми, якщо інше не передбачено Договором: 

5.10.1. Страхова сума за Договором встановлюється, виходячи з розміру загальної 

вартості майна, що перебувало на території дії Договору протягом попереднього 

календарного року; 

5.10.2. Наприкінці строку дії Договору Страхувальником проводиться перерахунок  

фактичної вартості майна, що перебувало на території дії Договору протягом строку його 

дії; 



 

5.10.3. Після цього Страховик здійснює перерахунок страхової суми і суми 

страхового платежу, зазначених у Договорі, про що зі Страхувальником укладається 

додаткова угода до Договору, в якій зазначається порядок дій Сторін у випадку: 

- якщо сума фактично сплаченого страхового платежу менша за його розрахункове 

значення; 

- якщо сума фактично сплаченого страхового платежу більша за його розрахункове 

значення.  

5.11. За вимогою Страховика, якщо це передбачено Договором, заявлена вартість 

застрахованого майна має бути підтверджена відповідними документами.  

5.12. З моменту виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на 

розмір виплаченого страхового відшкодування. 

5.13. Якщо загальний розмір страхових відшкодувань дорівнює ліміту страхового 

відшкодування, Договір закінчує свою дію в цілому або у відношенні до окремих 

страхових  подій, вказаних у п. 4.2 цих Правил, відповідно до яких здійснювалися 

відшкодування. 

5.14. При укладенні Договору може бути встановлена умовна  або безумовна 

франшиза.  

5.14.1. В разі встановлення умовної франшизи, Страховик: 

-  звільняється від зобов’язання відшкодувати збиток, розмір якого не перевищує 

франшизу; 

- здійснює виплату страхового відшкодування у повному обсязі, якщо розмір збитку 

перевищує   розмір франшизи. 

5.14.2. Безумовна франшиза завжди вираховується Страховиком із суми страхового 

відшкодування. 

5.14.3. За згодою сторін Договору, франшиза може бути виражена у відсотках від 

страхової суми або в абсолютному розмірі. 

5.15. Розміри страхових тарифів визначаються в залежності від низки факторів, 

зазначених у  Додатку 1 до цих Правил, зокрема, 

- від  виду і  вартості застрахованого майна; 

- строку дії і умов  Договору; 

- конкретного переліку подій, за наявності яких констатується настання страхового 

випадку  тощо. 

Граничні розміри тарифних ставок наведено у Додатку 1 до цих Правил. 

5.16. Порядок внесення страхових платежів визначається умовами конкретного 

Договору. 

 

 

 

6.  СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1. Договір укладається на строк, погоджений між Страховиком та 

Страхувальником.  

6.2. Конкретний строк дії Договору визначається його умовами.  

6.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору, договір набирає чинності з 00 

год. 00 хв. дня наступного за днем сплати Страхувальником страхового платежу  (або його 

частини), або в порядку визначеному умовами Договору страхування, а саме: 

- не раніше  строку  визначеного, як дата початку  строку  дії Договору страхування; 

- в іншому порядку, за згодою сторін Договору. 

6.3.2. Договір закінчує свою дію о 24 год. 00 хв. (за київським часом) дати, вказаної в 

Договорі як дата закінчення строку його дії. 

6.4.  Дія  Договору  поширюється на всю територію України, якщо інше не 

передбачено Договором. 



 

6.5. Місцем страхування є будівлі або приміщення, а також земельні ділянки, що 

знаходяться за адресою, вказаною у Договорі страхування, де розташовано майно. Рухоме 

майно вважається застрахованим тільки за тою адресою і в тих приміщеннях, які вказані в 

Договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця страхування,  

зобов′язання  Страховика  припиняються. 

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Договір укладається на підставі письмової  Заяви про страхування майна (надалі 

– Заява), що заповнюється Страхувальником. При заповненні бланку Заяви Страхувальник 

повинен відповісти на всі запитання, поставлені у Заяві. Заповнення Заяви не зобов’язує 

Страхувальника укладати Договір.  

7.2. Розмір страхової суми, страхового платежу, наявність франшизи, перелік 

страхових ризиків, інші умови страхування визначаються на підставі інформації, наданої 

Страхувальником у Заяві.  

7.3. Договір може бути укладений після підтвердження представником Страховика 

даних, наданих Страхувальником у Заяві, стосовно наявності в місці дії Договору і 

придатності до нормальної експлуатації  конкретного майна, заявленого на страхування, 

якщо інше не передбачено Договором.   

7.4. Якщо інше не передбачено Договором, нижченаведені документи є 

невід’ємними частинами Заяви: 

а) перелік майна, що підлягає страхуванню з зазначенням ідентифікаційних 

(інвентарних) номерів; марки; моделі; року випуску; назви країни і фірми  виробника; 

б) документи, що підтверджують дійсну, відновлювальну, балансову вартість майна 

за цінами, що діють на момент укладання Договору; 

в) інші документи, які вимагає Страховик для визначення вірогідності реалізації 

страхових ризиків. 

7.5. Договір в частині зобов’язань Страховика починає діяти за наявності такої 

сукупності фактів, якщо інше не передбачено  Договором:  

7.5.1. Заповнення Страхувальником Заяви і надання даних стосовно переліку, дійсної 

вартості, місцезнаходження  майна, що підлягає страхуванню; 

7.5.2. Перевірки Страховиком даних, представлених Страхувальником у Заяві, а 

також придатності до нормальної експлуатації  майна, що підлягає страхуванню, про що 

робиться відмітка у Заяві. 

7.5.3. Перерахування Страхувальником на поточний рахунок або у касу Страховика 

у строк, визначений Договором, першої частини або загальної суми страхового платежу, 

зазначеного у Договорі. 

7.6. За згодою сторін Договору, його може бути укладено з умовою виплати 

страхового відшкодування (при настанні страхових випадків) за пошкоджене (знищене) 

майно або його частини, вузли, агрегати, блоки, що підлягають заміні при настанні 

пошкоджень: 

- без урахування їх  фізичного зносу;   

- з  урахуванням їх  фізичного зносу. 

ПРИМІТКА. Термін «фізичний знос» відноситься до всього періоду експлуатації 

майна, не обмежуючись строком дії Договору. Числове значення фізичного зносу майна 

(його частин, вузлів, агрегатів, блоків)  визначається  згідно з чинним законодавством або 

за згодою Сторін на день настання страхового випадку. 

7.7. Договір  укладається у письмовій  формі.  Зміни, що вносяться у Договір після 

його укладання, оформляються додатковими угодами, підписаними Страхувальником і 

Страховиком, та є невід’ємними частинами Договору.  

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

сертифікатом),  який є формою Договору. 



 

7.9. У випадку втрати Договору (страхового поліса, свідоцтва, сертифікату)   в 

період його дії, Страховик, на  підставі  письмової заяви Страхувальника, видає дублікат 

документа. Після цього втрачений примірник вважається недійсним, і ніякі виплати згідно 

з ним не проводяться. 

7.10. У разі зміни власника предмету договору страхування, Страхувальник має 

право, за погодженням зі Страховиком: 

- переоформити  Договір  на нового власника; 

- достроково  припинити  дію Договору. 

7.11. Зміни, що сталися в ризику після укладання Договору та збільшують розмір 

страхового ризику чи  страхову суму, дають Страховику право змінити умови страхування 

та вимагати сплати додаткового страхового платежу. Якщо Страхувальник не погодиться 

на зміну умов страхування або відмовиться від сплати додаткової премії, дія Договору за 

рішенням Страховика достроково припиняється з моменту настання змін у ризику. 

Конкретний порядок внесення змін визначається у Договорі. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

 

8.1  Страхувальник має право: 

8.1.1. На отримання від Страховика будь-якої інформації, що стосується Правил  і 

умов Договору страхування, укладеного зі Страхувальником; 

8.1.2. Вибрати перелік страхових ризиків, за якими буде здійснюватись страхування; 

8.1.3. За власний рахунок провести експертне дослідження щодо визначення дійсної 

(відновлювальної)  вартості  застрахованого майна у цінах на момент укладення Договору; 

8.1.4. На одержання страхового відшкодування при настанні страхового випадку в 

розмірі прямого фактичного збитку в межах страхової суми з урахуванням конкретних 

умов Договору; 

8.1.5. За згодою Страховика, вносити зміни у перелік застрахованого майна, 

страхову суму за Договором, із  одночасним перерахунком суми страхового платежу; 

8.1.6. Достроково припинити дію Договору та отримати частину суми страхових 

платежів, що обчислюється на умовах розділу 14 цих Правил; 

8.1.7. Отримати дублікат Договору (страхового полісу, свідоцтва, сертифікату)  в 

разі їх втрати.  

8.2. Страхувальник зобов'язаний: 

8.2.1. Виконувати всі вимоги законодавства, правил техніки безпеки, пожежної 

безпеки, правил і норм експлуатації, інструкцій і рекомендацій виробника стосовно 

експлуатації, технічного обслуговування, ремонту застрахованого  майна, та інших вимог 

та нормативів, що встановлені відносно застрахованого майна; 

8.2.2. Вносити страхові платежі у розмірах та у строки, передбачені Договором; 

8.2.3. При укладанні Договору відповісти Страховику на питання, поставлені у Заяві 

про страхування, а також надати Страховику інформацію про всі обставини, що мають 

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

зміну страхового ризику; 

8.2.4. Протягом строку дії Договору Страхувальник зобов’язаний, як тільки йому 

стане відомо, протягом 3-х робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором, 

про суттєві зміни інформації, наданої в Заяві про страхування, сповістити про них 

Страховика; 

ПРИМІТКА. Якщо інше не передбачено Договором, до суттєвих змін інформації 

відноситься зміна переліку застрахованого майна, його місцезнаходження (в межах 

території дії Договору), проведення модернізації  майна, що страхується, зміна  власника 

майна, зміна порядку зберігання і охорони майна  тощо. 

8.2.5. Ознайомити Страховика з особливостями використання застрахованого майна, 

схемою виробничого процесу, надати Страховику можливість огляду  майна; 



 

8.2.6. Повідомити Страховика про інші діючі або ті, що одночасно укладаються, 

Договори страхування щодо  об'єкту страхування; 

8.2.7. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку; 

8.2.8. При настанні події, яка у подальшому може кваліфікуватись як страховий 

випадок, протягом 3-х днів направити Страховику у письмовій формі відповідне 

повідомлення; 

8.2.9. Протягом строку, вказаного у Договорі, після настання страхового випадку 

зберігати пошкоджене застраховане майно (його залишки), якщо за погодженням зі 

Страховиком буде вирішено, що це не збільшує розмір збитку; 

8.2.10. Надати можливість Страховику, спеціалізованій організації оглянути 

пошкоджене внаслідок страхового випадку застраховане майно і провести експертизу 

стосовно визначення розміру і причин настання збитків; 

8.2.11. Надати Страховику можливість ознайомитися з усіма документами 

(правилами, інструкціями, схемами), що  регламентують роботу застрахованого  майна; 

8.2.12. Надавати Страховику, за його вимогою, сприяння в реалізації Страховиком 

свого права вимоги до особи, винної у настанні страхового випадку, за яким було 

виплачено страхове відшкодування, якщо це передбачено у Договорі; 

8.2.13. Не розголошувати будь-яким третім особам інформацію щодо наявності та/чи 

умов  Договору, крім випадків, передбачених законодавством України. 

8.3. Страховик має право: 

8.3.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником вимог та умов Договору; 

8.3.2. Достроково припинити Договір із поверненням Страхувальнику частини 

страхового платежу на умовах цих Правил; 

8.3.3.  Ініціювати внесення змін  до Договору; 

8.3.4. Звертатись із письмовими запитами до Страхувальника про отримання 

інформації щодо виконання  ним  своїх  обов’язків, зазначених у Договорі; 

8.3.5. Вживати заходів, спрямованих на зменшення шкоди, заподіяної внаслідок 

страхового випадку; 

8.3.6. Самостійно  з’ясовувати  причини та  обставини  настання збитків із 

застрахованим  майном; 

8.3.7. Вимагати повернення страхового відшкодування або його частки від 

Страхувальника,  у випадку одержання Страхувальником повної (часткової) компенсації 

від осіб,  винних у настанні страхового випадку; 

8.3.8. Якщо, згідно з умовами Договору, страховий платіж сплачується кількома 

частинами, утримати при здійсненні виплат страхового відшкодування  суму несплачених 

частин  страхового платежу. 

8.4. Страховик зобов'язаний: 

8.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами  цих Правил; 

8.4.2. Протягом двох робочих днів, як тількі стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати  страхового відшкодування; 

8.4.3. При настанні страхового випадку провести виплату страхового відшкодування 

протягом строку, передбаченого Договором та Правилами. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасну виплату страхового вiдшкодування шляхом сплати 

Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору; 

8.4.4. Відшкодувати витрати, здійснені Страхувальником при настанні страхового 

випадку з метою запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 

Договору; 

8.4.5. Не розголошувати відомості про Страхувальника та його майновий стан, за 

винятком випадків,  передбачених  діючим  законодавством  України; 



 

8.5. Умовами Договору можуть бути передбачені також інші  права і обов’язки 

сторін Договору, які не суперечать чинному законодавству України. 

 

9. ДІЇ  СТРАХУВАЛЬНИКА  ПРИ  НАСТАННІ  СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

9.1. У разі настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором, 

Страхувальник зобов‘язаний: 

9.1.1. У трьох дений строк письмово повідомити Страховика про настання 

страхового випадку; 

9.1.2. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків  такої події; 

9.1.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

наста9я  цієї події; 

9.1.4. Надати Страховику, за його вимогою, вільний доступ до документів, що мають 

значення для визначення обставин, характеру і розміру збитку; 

9.1.5. Якщо випадок вимагає за законом втручання компетентних органів , як тільки 

стане домо, повідомити останніх про те, що сталося. 

9.2. Для отримання страхового відшкодування, Страхувальник, повинен передати 

Страховику письмову заяву про страховий випадок, а також інші документи, передбачені 

Правилами р.11 та договором страхування,  які свідчать про настання страхового випадку 

і про розмір збитку. 

9.3. Після отримання повідомлення про настання страхового випадку, Страховик 

зобов′язаний протягом трьох деного строку організувати огляд пошкодженого 

застрахованого майна і, в разі необхідності, організувати і оплатити проведення 

спеціалізованою установою експертного дослідження стосовно причин настання і розміру 

збитків. 

9.4. Для одержання суми страхового відшкодування Страхувальник зобов′язаний 

узгодити зі Страховиком  повний перелік документів, які необхідно надати Страховику 

для з′ясування причин настання і розміру збитків. 

9.5. Після виплати страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний сприяти 

Страховику у реалізації його права зворотної вимоги, в межах суми виплаченого 

страхового відшкодування,  до особи, винної у настанні збитків.   

 

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО  ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ  

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

10.1. Для здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування, 

Страхувальник, після направлення Страховику письмового повідомлення, зазначеного у 

п.10.1.1 цих Правил, зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором,  надати 

Страховику такі документи: 

10.1.1. Заяву Страхувальника про настання страхового випадку; 

10.1.2. Договір, включаючи всі додатки і додаткові угоди до нього – примірник 

Страхувальника (для підтвердження  наявності); 

10.1.3. Довідки компетентних органів у випадку настання страхового випадку по 

ризиках – «Пожежа», «Стихійне явище», «Протиправні дії третіх осіб» (пожежного 

нагляду; органів гідрометеослужби; органів Міністерства Внутрішніх Справ); 

10.1.4. Акт спеціалізованої експертної організації (виробника) про причини настання 

і розмір збитків. Якщо інше не передбачено Договором, вибір спеціалізованої експертної 

організації та оплату її послуг здійснює Страховик; 

10.1.5. Бухгалтерські  та платіжні документи, які засвідчують: 

- факт оплати  ремонту  та/або заміни пошкодженого (знищеного) застрахованого 

майна (його частин, вузлів, агрегатів, блоків); 



 

10.1.6. Інші бухгалтерські документи та виписки,  інвентарні описи стосовно 

наявності і вартості застрахованого майна на момент настання страхового випадку; 

10.1.7. Рахунки, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до 

конкретного страхового випадку в частині застрахованого майна; 

10.1.8. Заяву Страхувальника про виплату страхового відшкодування з зазначенням 

банківських реквізитів; 

10.1.9. Документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника 

(Вигодонабувача)  –  договір купівлі - продажу, договір оренди, лізингу та /або інші 

документи, за змістом яких Страхувальник має право користуватись  застрахованим 

майном; 

ПРИМІТКА. Якщо Страхувальник уклав Договір з умовою виплати відшкодування 

на користь Вигодонабувача (повністю або частково), то при настанні страхового випадку 

розмір частки відшкодування, яку отримує Вигодонабувач, не може перевищити 

підтвердженого документально розміру його майнового інтересу щодо застрахованого 

майна. Якщо це передбачено Договором, Вигодонабувачем може бути призначена особа, 

яка не має майнового інтересу до предмету договору страхування. 

10.1.10. Інші документи,  виходячи із конкретних обставин, необхідні  для 

визначення певної події страховим випадком та  причин настання і розміру збитків. 

10.2. Всі документи, які надаються Страховику, повинні бути викладені 

українською чи російською мовами. Якщо такі документи викладені іншою мовою, 

Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний за власний рахунок (якщо інше не буде 

погоджено в письмовій формі між Страховиком та Страхувальником), забезпечити 

переклад таких документів у спеціалізованій організації. Переклад таких документів 

повинен бути засвідчений підписом перекладача та його печаткою (якщо є) або печаткою 

бюро перекладів. Переклад документів надається Страховику разом з документами, 

викладеними оригінальною мовою. 

10.3. Документи, зазначені у п.10.1 цих Правил, можуть надаватись Страховику у 

формі: 

- оригінальних примірників; 

- нотаріально завірених копій; 

- простих копій, за умови надання Страховику можливості звірення цих паперів з 

оригінальними примірниками документів, про що представником Страховика на копії 

документів робиться напис: «З оригіналом звірено», ставиться число і підпис. 

10.4. Якщо документи, зазначені у п.10.1 цих Правил, не надані у повному обсязі 

та/чи у потрібній формі, або оформлені з порушенням існуючих норм (відсутні номер, 

дата, штамп, є виправлення тексту тощо), то виплата страхового відшкодування не 

проводиться до ліквідації цих зауважень або Страховик приймає рішення про відмову у 

виплаті страхового відшкодування. Повідомлення про це Страховик надсилає 

Страхувальнику рекомендованим листом, який має бути відправлено протягом 10 (десяти) 

робочих днів з дня отримання зазначених  документів. 

 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

11.1. Для визначення Страховиком розміру збитків, яких зазнав Страхувальник 

внаслідок настання страхового випадку,  і здійснення виплати страхового  відшкодування,  

Страхувальником  мають бути надані документи, зазначені у п. 10.1, 10.2 цих Правил. 

11.2. Документи, що підтверджують розмір збитку внаслідок настання страхового 

випадку, обираються Страховиком за одним або кількома із нижчезазначених варіантів: 

11.2.1. Документи ремонтної організації, які підтверджують необхідні витрати на 

ремонт  застрахованого майна. 

ПРИМІТКА. Зазначені документи приймаються Страховиком за умови, що з ним 

було узгоджено у письмовій формі вибір  організації (фірми) для ремонту  застрахованого 



 

майна. 

11.2.2. Акт (дослідження) спеціалізованої експертної організації стосовно 

визначення причин настання і розміру збитків. Витрати  на  ці послуги  сплачуються 

Страховиком, якщо інше не передбачено  Договором.  

11.2.3. Письмова угода Страховика і Страхувальника щодо визначеного сторонами 

розміру збитків, заподіяних  застрахованому майну внаслідок настання страхового 

випадку. 

11.3. Якщо інше не передбачено Договором, розмір збитків Страхувальника  

визначається: 

11.3.1. При знищенні  застрахованого майна - в розмірі його дійсної вартості на 

момент настання страхового випадку з вирахуванням вартості частин, блоків, вузлів, 

деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання. 

11.3.2. При пошкодженні  застрахованого майна - в розмірі витрат на його 

відновлення. Витрати на відновлення включають: 

- витрати на придбання матеріалів і частин (вузлів, агрегатів, блоків), необхідних для 

відновлення пошкодженого застрахованого майна, з вирахуванням фізичного зносу 

матеріалів і частин (якщо майно було застраховано з врахуванням зносу), що замінюються 

в процесі відновлення (ремонту);  

- витрати на оплату ремонтних робіт з відновлення.   

11.3.3. Якщо інше не передбачено Договором, то до збитків Страхувальника також 

може відноситись оплата: 

11.3.3.1. Монтажу/демонтажу  майна, що провадиться у зв’язку із настанням 

страхового випадку. 

11.3.3.2. Транспортних витрат на перевезення пошкодженого застрахованого майна, 

включаючи митні податки та збори,  для проведення дослідження та/або ремонту.  

11.4. Розмір страхового відшкодування (СВ), що виплачується Страхувальнику, 

обчислюється за формулою: 

СВ = З – Ф – С, 

де  СВ – сума страхового відшкодування; 

      З – сума  збитків, заподіяних Страхувальнику і обчислених згідно з умовами цих 

Правил; 

      Ф – розмір  безумовної франшизи, встановлений згідно Договору; 

      С – суми, які надійшли Страхувальнику (Вигодонабувачу)  від   осіб, винних у 

настанні  страхового випадку, в якості компенсації заподіяних збитків; 

11.5. Розмір страхового відшкодування, що виплачується Страхувальнику, 

розраховується, виходячи із суми збитків, понесених Страхувальником, яка згідно з 

умовами цих Правил,  не може перевищити таку суму: 

11.5.1. Для конкретного предмета (групи предметів) застрахованого майна – розміру 

страхової суми, встановленої для  цього предмету (групи предметів). 

11.5.2. Для Договору в цілому – загальної страхової суми, встановленої для  всього  

переліку застрахованого  майна. 

11.6. Якщо страхові платежі за Договором сплачуються частинами, із розміру суми 

страхового відшкодування, на вимогу Страховика, вираховується сума несплачених 

внесків.  У  Договорі може бути передбачено інший порядок врахування несплачених 

страхових внесків при здійсненні виплат страхового відшкодування. 

11.7. У  разі, коли на момент укладення Договору розміри страхових сум становили 

певну частку від дійсної вартості застрахованого майна, страхове відшкодування 

виплачується у такій же частці від збитків, визначених при настанні страхового випадку, 

якщо інше не передбачено Договором. 

11.8. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування Страхувальнику 

(Вигодонабувачу)  після складання страхового акту за конкретним страховим випадком. 

11.9. З метою складання страхового акту  Страховик має право самостійно 



 

з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, запитувати відомості, що пов'язані 

зі страховим випадком, у спеціалізованих, ремонтних установ, інших установ та 

організацій, що володіють цією інформацією.  

11.10. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком шляхом 

перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Страхувальника 

(Вигодонабувача), якщо інше не визначено Страхувальником (Вигодонабувачем) у Заяві 

на отримання страхового відшкодування. 

11.11. Якщо інше не передбачено законодавством України, страхове відшкодування 

виплачується в тій валюті, яка  зазначена у Договорі страхування. 

11.12.  Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять в межах  

виплаченої суми всі вимоги і права, які, згідно з законодавством України, має 

Страхувальник до  осіб, відповідальних за заподіяну шкоду. 

11.13. Для реалізації Страховиком цих прав та за умови, що це передбачено 

Договором, Страхувальник зобов’язаний до отримання страхового відшкодування 

передати Страховикові всі документи і докази, які він має, і виконати  дії, необхідні для 

здійснення Страховиком права вимоги.  

11.14. У  разі, коли на момент  виплати страхового відшкодування або після її 

здійснення Страховику стане відомо, що Страхувальник уклав декілька договорів 

страхування майна, збитків від перерви у виробництві, страхове відшкодування 

виплачується з урахуванням виплат, що здійснені або будуть здійснені іншими 

страховиками. 

 

 

12. СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО  

ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

12.1. Виплата страхового відшкодування проводиться протягом 20 (двадцяти) 

робочих днів після складання страхового акту. Страховий акт повинен бути складений 

Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання ним останнього із 

документів, зазначених у пп.10.1, 10.2  цих Правил. 

12.2. При наявності обгрунтованих сумнівів з приводу достовірності наданих 

Страхувальником документів або відповідності обставин події ознакам страхового 

випадку, Страховик має право затримати проведення виплати страхового відшкодування 

на строк, необхідний для встановлення істини щодо даних обставин, але не більше, ніж на 

6 (шість) місяців. 

12.3. При відмові у проведенні виплати страхового відшкодування, відповідне 

рішення Страховика має бути прийнято протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня 

отримання всіх необхідних документів згідно пп10.1, 10.2. Протягом цього ж строку 

повідомлення про відмову у проведенні виплати страхового відшкодування має бути 

відправлено Страхувальнику рекомендованим листом, із зазначенням причин  відмови.  

 

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ АБО ВІДСТРОЧКИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

 

13.1. Якщо інше не зазначено у Договорі, Страховик має право відстрочити виплату 

страхового відшкодування у випадку, коли: 

- не повністю з’ясовані обставини настання страхового випадку, розмір збитків, 

обставини, які підтверджують право Страхувальника на одержання відшкодування - до 

з'ясування таких обставин, але не більш, ніж на 6 (шість) місяців;  

- проти Страхувальника (його працівників) порушена кримінальна справа, що має 

безпосереднє відношення до страхового випадку – до винесення остаточного рішення по 

даній кримінальній справі; 



 

- в інших випадках, зазначених в Договорі – однак не більше, ніж на 6 (шість) 

місяців, з дати настання страхового випадку. 

13.2. Причиною для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

13.2.1. Навмисні дії Страхувальника (його посадових осіб), спрямовані на настання  

страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані  з виконанням 

громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної  оборони  (без перевищення її  

меж) або захисту  майна, життя,  здоров'я,  честі,  гідності  та ділової репутації. 

Кваліфікація дій Страхувальника (його посадових осіб) встановлюється відповідно до 

чинного законодавства України. 

13.2.2. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмети 

страхування або про факт настання страхового випадку.  

13.2.3. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на це причин. 

13.2.4. Створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру 

збитків.  

13.2.5. Встановлення вини посадової особи Страхувальника у скоєнні умисного 

злочину,  що спричинив настання страхового випадку, якщо це передбачено у Договорі. 

13.2.6. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від осіб, винних 

у настанні збитку. Якщо збиток відшкодовано частково, виплата страхового 

відшкодування проводиться з вирахуванням суми, отриманої як компенсація заподіяного 

збитку. 

13.2.7. Наявність обставин, передбачених розділом 5 цих Правил. 

13.2.8. Неподання Страхувальником у повному обсязі документів, зазначених у 

п.11.1, 11.2 цих Правил, якщо це передбачено у Договорі. 

13.2.9. Невиконання або неналежного виконання Страхувальником своїх обов’язків,  

зазначених  у п. 9.2, розділі 10 цих Правил, якщо це передбачено у Договорі. 

13.2.10. Порушення Страхувальником (його працівниками) Правил протипожежної 

безпеки, Правил збереження і перевезення вогненебезпечних та вибухових речовин і 

предметів, інших правил, положень і інструкцій, встановлених  нормативними актами, 

якщо це передбачено у Договорі. 

13.2.11. Неподання Страхувальником (відповідно до умов Договору) документів, які 

необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування; подання 

документів, оформлених з порушенням дійсних норм (підписаних не уповноваженою 

особою, з відсутністю номеру, печатки чи дати, наявність виправлень тощо), чи подання 

документів, які містять недостовірну інформацію щодо строку, причин, обставин 

страхового випадку та розміру збитку. 

13.3. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо збитки 

виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних 

заходів для їх зменшення, якщо це передбачено у Договорі. 

13.4. Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення отриманих сум 

страхового відшкодування (повністю або частково), якщо стануть відомі нові обставини 

настання страхового випадку, що позбавляють Страхувальника, на підставі умов 

Договору, права на отримання зазначених сум (повністю або частково). 

 

14. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

14.1. Дія Договору  припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у 

разі: 

14.1.1. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший 

(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 

протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо 



 

інше не передбачено умовами Договору.  

14.1.2. Ліквідації Страховика або Страхувальника – юридичної особи в порядку, 

встановленому законодавством України. 

14.1.3. Смерті  страхувальника – фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

14.1.4. Прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним. 

14.1.5. З ініціативи Страхувальника та /або Страховика згідно з умовами цих Правил 

та чинного законодавства України. 

14.1.6. При повному виконанні Страховиком своїх зобов’язань  за Договором.  

14.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 

14.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника 

або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору. 

Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка сторона зобов'язана 

повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору, якщо інше ним 

не передбачено. 

14.3. У разі дострокового припинення дії Договору на вимогу Страхувальника, 

Страховик повертає йому суму страхового платежу за період, що залишився до закінчення 

строку дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,  визначених  

при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат, що були здійснені за цим 

Договором.  

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 

Договору, то внесений Страхувальником платіж повертається повністю.  

14.4. При  достроковому  припиненні  дії Договору на вимогу Страховика, сума 

страхового платежу повністю повертається Страхувальнику.  

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником своїх 

обов`язків за Договором, то Страхувальнику повертається сума страхового платежу за час, 

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

ведення справи,  визначених  при  розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат, 

здійснених за цим Договором.  

14.5. Повернення Страхувальнику сум страхових платежів на умовах, зазначених у 

пп.14.3, 14.4 цих Правил, здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів після 

дострокового припинення Договору, якщо інше ним не передбачено. 

14.6. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та 

оформляються додатковими угодами, підписаними Сторонами. 

 

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

15.1. Всі спори, які виникають під час виконання Договору, вирішуються шляхом 

переговорів між Страховиком та Страхувальником.  

15.2. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін шляхом переговорів, спори 

вирішуються у судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

16.1. Якщо інше не передбачено  Договором, Сторони несуть майнову 

відповідальність за несвоєчасне виконання або невиконання  грошових зобов′язань  за 

Договором шляхом сплати  пені, розмір якої встановлюється Договором. 

16.2. Договором можуть бути встановлені також інші  санкції за невиконання або 

неналежне виконання сторонами умов Договору. 

 

17. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 



 

17.1. Сторони Договору можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або 

повне невиконання зобов‘язань за Договором, якщо воно стало наслідком обставин 

непереборної сили. 

17.2. Під «непереборною силою» розуміються зовнішні і надзвичайні події, які 

описуються сукупністю таких умов: 

- вони виникли незалежно від волі Сторін Договору, і при цьому їх настанню і 

подальшій дії Сторони не мали змоги протистояти за допомогою всіх розумних зусиль і 

засобів, які могли бути застосовані до конкретних проявлень непереборної сили;  

- часткове або повне невиконання будь-якою із Сторін зобов‘язань за Договором є 

прямим наслідком дії обставин непереборної сили. 

17.3. При настанні обставин непереборної сили, строк виконання зобов‘язань Сторін 

за  договором страхування збільшується відповідно до періоду, зазначеному у Договорі. 

Якщо цей період буде продовжуватись понад строк, визначений Договором, то будь-яка із 

Сторін буде вправі відмовитись від подальшого виконання зобов‘язань за цим Договором. 

При цьому жодна із Сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків.  

17.4. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов‘язків за Договором  

внаслідок обставин непереборної сили, повинна найбільш швидким із можливих способів 

сповістити іншу Сторону про ситуацію, яка склалася, а також протягом строку, 

обумовленого в Договорі, вислати поштою зареєстроване повідомлення щодо початку та 

кінця  дії цих обставин, яке видано відповідним компетентним органом. 

17.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання обставин 

непереборної сили не дає в подальшому права Стороні, на яку подіяли ці обставини, 

посилатись на них як на підставу для звільнення від відповідальності. 

 

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

18.1.  За згодою Сторін  Договору умови страхування можуть бути змінені, 

доповнені, або замінені іншими умовами, загальноприйнятими в міжнародній страховій 

практиці, якщо це не суперечить чинному законодавству   України та відповідає умовам 

цих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

 Страхові тарифи - (Для юридичних осіб) 

до Правил  страхування майна 

(ІНШОГО, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ПУНКТАМИ 5-9 СТ.6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ   

«ПРО СТРАХУВАННЯ») 

 від «20» вересня 2016 р. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Розмір страхового платежу при страхуванні майна залежить від вибору 

Страхувальником страхових ризиків, викладених у пп. 3.1 - 3.2 Правил, характеру 

діяльності підприємства, джерел підвищеної небезпеки, факторів, що впливають на 

зменьшення страхового ризику, страхової суми і строку страхування, а також величини 

умовної франшизи. 

1.2. Для визначення розміру загальної страхової премії за Договором страхування 

розраховується страхова премія за кожним страховим випадком та предметом, що 

підлягають   страхуванню, та після цього одержані дані підсумовуються. 

1.3. Означені тарифи застосовуються при укладанні Договору страхування строком 

на один рік. 

2. СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

2.1. При страхуванні за пп. 3.1 - 3.3 Правил застосовуються базові тарифи, наведені у 

Таблиці 1, а також поправні коефіцієнти до них К1, К2, К3 з Таблиць 2, 3, 4, що 

помножуються на наведений тариф. 

При цьому за характером діяльності підприємства діляться на дві групи: 

Група А - нафтогазодобувні, гірничодобувні, нафтогазопереробні, нафтохімічні, 

хімічні, гірничозбагачувальні, металургійні, деревообробні, целюлозопаперові, 

транспортні, енергетичні, підприємства атомної енергетики, підприємства з переробки та 

зберігання вибухових і легкогорючих речовин. 

Група В - машинобудівні, будівельні, інструментальні, торговельні, підприємства 

агропромислового комплексу, підприємства з переробки сільхозпродукціі, підприємства 



 

громадхарчу і сфери обслуговування, комерційні, банківські, наукові організації і 

установи та інші підприємства. 

2.2. При страхуванні за п. 3.1.2 Правил  техногенних ризиків («Вибух парових 

котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних приладів») та п. 

3.1.3 Правил («Пошкодження застрахованого майна водою з водопровідних, 

каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння») для майна застосовується 

означений у Таблиці 2, поправний коефіцієнт К1. 

2.3. При страхуванні за п. 3.1.4 Правил («Крадіжка зі зломом, грабіж») до тарифних 

ставок з Таблиці 1 застосовується поправний коефіцієнт К2 з Таблиці 3, величина якого 

залежить від наявності на об'єкті, що страхується, охорони, діючої охоронної сигналізації, 

металевих дверей, грат на вікнах.  

2.4. При страхуванні за п. 3.2 Правил («Перерва у виробництві внаслідок страхового 

випадку») Страхувальник сам встановлює окрему страхову суму для таких витрат, 

виходячи з  передбачуваної їх вартості.  

2.5. При страхуванні за п. 3.3 Правил («Розумні і доцільні витрати, що 

Страхувальник здійснив на рятування застрахованого майна, а також у випадку 

виникнення можливості збитку з метою його запобігання або зменшення») Страхувальник 

сам встановлює окрему страхову суму для таких витрат, виходячи з сумарної 

передбачуваної їх вартості. 

2.6. При укладанні Договору страхування на строк менш одного року застосовується 

коефіцієнт К3, наведений у Таблиці 4. Розрахований річний тариф помножується на 

поправний коефіцієнт К3. 

2.7. При страхуванні майна підприємств з урахуванням умовної франшизи надається 

знижка з платежу, що дорівнює 0.5 % страхової премії за кожні 0.1% франшизи. 

2.8. Кінцевий розмір страхового тарифу в залежності від інших об’єктивних 

чинників, які суттєво впливають на ступінь страхового ризику та конкретних умов 

Договору страхування (розширення або обмеження страхування, протипожежних засобів, 

тощо) розраховується за допомогою підвищувальних (від 1,0 до 3,0) та понижуючих (від 

1,0 до 0,1) корегувальних коефіцієнтів шляхом множення корегувального коефіцієнту на 

базовий страховий тариф. При цьому кінцевий розмір страхового тарифу не може 

перевищувати 10% від страхової суми. 

2.9. Норматив витрат на ведення справи складає 30 % розміру тарифної ставки. 

 

Базові страхові тарифи з добровільного страхування майна 

Таблиця 1 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Види страхових 

ризиків 

 

 

Страхові тарифи у % від страхової суми 

 

  Повне страхування майна Вибіркове 

страхування майна 

  Для 

підприємст

в групи А 

Для 

підприємс

тв групи 

В 

Для 

транспо

ртних 

засобів 

Для  

відео-, 

теле-, 

аудіо- та 

оргтехнік

и 

По 

страхув

анню 

майна 

Для 

трансп

ортних 

засобів 

Для 

відео - 

теле -, 

аудіо - 

та 

оргтех

ніки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Пожежа        

 Стихійні лиха        

1. Падіння на        



 

 застраховане майно 

пілотованих літаючих 

об'єктів або їх 

уламків 

0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 

2. 

 

Вибух парових 

котлів, газосховищ, 

газопроводів, машин, 

апаратів 

 

0.15 

 

0.10 

 

0.10 

 

0.10 

 

0.15 

 

0.10 

 

0.10 

3. 

 

Пошкодження 

застрахованого майна 

водою з 

водопровідних, 

каналізаційних, 

опалювальних систем 

і систем 

пожежогасіння 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.10 

 

 

0.20 

 

 

0.30 

 

 

0.20 

 

 

0.30 

4. Крадіжка зі зломом 

(угон) 

 

1.2 1.2 4.0 2.6 1.6 4.8 3.2 

 

5. 

 

Зловмисні дії третіх 

осіб  

 

 

1.2 

 

1.2 

 

3.2 

 

3.8 

 

2.2 

 

4.0 

 

3.6 

6. Усі розумні і доцільні 

витрати на рятування 

застрахованого 

майна, а також на 

запобігання або 

зменшення збитку 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

---- 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

---- 

 

Поправний коефіцієнт К1, що враховує джерела підвищеної небезпеки при 

страхуванні майна від техногенних ризиків 

Таблиця 2 

Види страхових ризиків К1 

Вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, 

апаратів 

 

- Для означеного обладнання із зносом більш 50% 1.3 

Пошкодження майна водою з водопровідних, каналізаційних, 

опалювальних систем і систем пожежогасіння 

 

- Для майна на 1-2 поверхах будов, споруд, житлових будинків 1.1 

- Для майна у полупідвальних та підвальних приміщеннях 1.2 

- Для систем із зносом більш 50% 1.3 

 

Поправний коефіцієнт К2 величина якого залежить від наявності на об'єкті, що 

страхується,  засобів захисту 

Таблиця 3 

Засоби захисту К2 

Збройна охорона 0.8 

Діюча охоронна сигналізація 0.9 

Наявність металевих дверей 0.95 

Наявність грат на вікнах 0.95 



 

 

Поправний коефіцієнт К3, величина якого залежить від строку страхування 

Таблиця 4 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К3 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.90 0.95 0.95 1.00 

 

 

 

 

 

     Актуарій      Ю.В. Клименко 

 

                                                                                (Свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2  

Страхові тарифи (для фізичних осіб) 

до Правил добровільного страхування майна 

(ІНШОГО, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ПУНКТАМИ 5-9 СТ.6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ   

«ПРО СТРАХУВАННЯ»)  

від «20» вересня 2016 року 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Розмір страхового платежу при страхуванні майна залежить від вибору 

Страхувальником страхових ризиків, викладених у пп. 3.1 - 3.3 Правил, групи майна, 

джерел підвищеної небезпеки, факторів, що впливають на зменьшення страхового ризику, 

страхової суми і строку страхування, а також величини умовної франшизи. 

1.2. Для визначення розміру загальної страхової премії за Договором страхування 

розраховується страхова премія за кожним страховим випадком та предметом, що 

підлягають   страхуванню, та після цього одержані дані підсумовуються. 

1.3. Означені тарифи застосовуються при укладанні Договору страхування строком 

на один рік. 

 

2. СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

2.1. При страхуванні за пп. 3.1 - 3.3 Правил застосовуються базові тарифи, наведені у 

Таблиці 1, а також поправні коефіцієнти до них К1, К2, К3 з Таблиць 2, 3, 4, що 

помножуються на наведений тариф. 

При цьому за характером майно з Таблиці 1 сформоване у наступні групи: 

Група 1 - предмети домашньої обстановки, вжитку та споживання, призначені для 

використання в особистому господарстві (окрім тих, що страхуються за спеціальним 

тарифом); 

Група 2 - елементи оздоби та обладнання квартири (приватного дому) 

Страхувальника;  

Группа 3 - ювелірні вироби, вироби з дорогоцінних металів, напівдорогоцінних та 

дорогоцінних,  виробних каменів; 

Група 4 - колекції, картини, скульптури, унікальні та антикварні предмети, якщо у 

Страхувальника є документ компетентної організації про оцінку їх вартості;  

Група 5 - радіо -, теле -, відео -, фото - та кіноапаратура, комп'ютери, музичні 

інструменти, електронна апаратура;  

Група 6 - холодильні та морозильні апарати, пральні, швайні машини, інша 

електропобутова техніка; 

Група 7 - запасні частини, деталі та приладдя до транспортних засобів та інше 

майно, що зберігається в індивідуальному гаражі; будівельні матеріали, що знаходяться на 

земельній дільниці, що належить Страхувальнику або орендована ним, та призначені для 

будівництва житлового або садового будинку та господарських будівель. 

2.2. При страхуванні за п. 3.1.2 (група ризиків «Вибуху парових котлів, газосховищ, 

газопроводів, машин, апаратів і інших аналогічних приладів;»), п. 3.1.3 (група ризиків              

«Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем 

пожежогасіння»), п. 3.1.7 Правил («Раптове руйнування основних конструкцій будівель») 



 

для майна застосовується означений у Таблиці 2 поправний коефіцієнт К 1, на який  

помножується базовий тариф. 

2.3. При страхуванні майна за п. 3.1.5 (група ризиків «Зловмисних дії третіх осіб») та 

п. 3.1.4 Правил («Крадіжка із зломом, пограбування2) до тарифних ставок з Таблиці 1 

застосовується поправний коефіцієнт К2 з Таблиці 3, величина якого залежить від 

наявності засобів захисту на об'єкті, що страхується, та  на який помножується базовий 

тариф 

2.4. При укладанні Договору страхування на строк менш одного року застосовується 

коефіцієнт К3, наведений у Таблиці 4. Розрахований річний тариф помножується на 

поправний коефіцієнт К3. 

2.5. При страхуванні майна з урахуванням умовної франшизи надається знижка з 

платежу, що дорівнює 0.5% страхової премії за кожні 0.1% франшизи. 

2.6. Кінцевий розмір страхового тарифу в залежності від інших об’єктивних 

чинників, які суттєво впливають на ступінь страхового ризику та конкретних умов 

Договору страхування (розширення або обмеження страхування, джерел підвищеної 

небезпеки, засобів захисту майна, тощо) розраховується за допомогою підвищувальних 

(від 1,0 до 3,0) та понижуючих (від 1,0 до 0,1) корегувальних коефіцієнтів шляхом 

множення корегувального коефіцієнту на базовий страховий тариф. При цьому кінцевий 

розмір страхового тарифу не може перевищувати 10% від страхової суми. 

2.7. Норматив витрат на ведення справи складає 30 % розміру тарифної ставки. 

 

Базові страхові тарифи з добровільного страхування майна 

Таблиця 1 

№ 

 

Види Страхові тарифи у % від страхової суми 

для категорій майна за групами 

п/п страхових ризиків Загальний тариф 

 

Спеціальний тариф 

  Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6 Група 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Вибух парових котлів, 

газосховищ, 

газопроводів, машин, 

апаратів і інших 

аналогічних приладів 

0,4 0,35 --- 0,45 0,45 0,35 0,3 

2. Пошкодження водою з 

водопровідних, 

каналізаційних, 

опалювальних систем і 

систем пожежогасіння 

0,45 0,3 --- 

 

0,4 0,4 0,35 0,3 

3. Падіння дерев,  

пілотуємих літальних 

апаратів або їх уламків 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

 

--- 

 

 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

4. Наїзд транспортних 

засобів 

0,1 0,15 --- 0,15 0,2 0,15 0,2 

 

5. 

Раптове руйнування 

основних конструкцій 

будівель 

 

0,3 

 

0,2 

 

--- 

 

0,4 

 

0,35 

 

0,3 

 

0,3 

6. Зловмисних дії третіх 

осіб 

0,4 0,25 --- 1,6 0,8 0,55 0,8 

7. Крадіжка із зломом, 

пограбування 

0,4 0,25 2,5 1,8 0,85 0,6 0,9 



 

 

Поправний коефіцієнт К1, що враховує джерела підвищеної небезпеки при 

страхуванні майна від техногенних ризиків 

Таблиця 2 

Види страхових ризиків К1 

Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, 

опалювальних систем 

 

- для майна та оздоби на 1-2 поверхах будов, споруд, житлових 

будинків 
1.2 

- для майна та оздоби у полупідвальних та підвальних 

приміщеннях 
1.3 

- для систем із зносом більш 50% 1.4 

Вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, 

апаратів і інших аналогічних приладів 

 

- для майна із зносом більш 50% 1.2 

- для будов, споруд із зносом більш 50% 1.3 

Раптове руйнування основних конструкцій будівель   

- для будов, споруд із зносом більш 50% 1.3 

 

Поправний коефіцієнт К2, величина якого залежить від наявності на об'єкті, що 

страхується,  засобів захисту 

Таблиця 3 

Засоби захисту К2 

Діюча охоронна сигналізація 0.9 

Наявність металевих дверей 0.95 

Наявність грат на вікнах 0.95 

 

Поправний коефіцієнт К3, величина якого залежить від строку страхування 

Таблиця 4 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К3 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.90 0.95 0.95 1.00 

 

 

 

 

     Актуарій      Ю.В. Клименко 

 

                                                                                (Свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


