1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Страхування майна здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на
підставі цих Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний транспорт,
наземний транспорт (крім залізничного), повітряний транспорт, водний транспорт (морський
внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)] – (надалі
Правила) та Договору страхування.
1.2. Ці Правила визначають загальні умови проведення добровільного страхування майна
та розроблені відповідно до Закону України «Про страхування».
1.3. За Договорами страхування, укладеними на підставі цих Правил Страховик
зобов’язується 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.
1.4. Терміни, що використовуються в даних Правилах, застосовуються в наступному
значенні:
1.4.1. Страховик - Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком», яке на
підставі Правил укладає зі Страхувальниками договори добровільного страхування майна.
1.4.2. Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована
як суб'єкт підприємницької діяльності, які уклали із Страховиком Договір страхування.
1.4.3. Сторони Договору страхування – Страховик та Страхувальник.
1.4.4. Вигодонабувач – особа, яка має майновий інтерес у застрахованому майні та може
зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку.
1.4.5. Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, укладена
відповідно до умов Правил.
1.4.6. Відповідні компетентні органи:
1.4.6.1. державні органи та комунальні підприємства (установи, організації), спеціальні
комісії, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, що в подальшому можуть
бути кваліфіковані як страхові випадки, встановлення причин та обставин настання таких
подій, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань, що мають
відношення до застрахованого майна, яке пошкоджено внаслідок страхового випадку;
1.4.6.2. особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених законодавством України
випадках), до яких можуть звертатись Страховик, Страхувальник, треті особи для вирішення
спорів та з інших питань, що випливають з умов Договору страхування.
Компетентними органами, зокрема, вважаються: органи Міністерства внутрішніх справ
України, прокуратури, Служби безпеки України, органи пожежного нагляду та охорони,
аварійні служби водопровідних, каналізаційних та теплових мереж, житлово-експлуатаційні
підприємства, газові служби, гідрометеорологічні служби, сейсмологічної служби, комісії з
надзвичайних ситуацій, суди та інші органи, які наділені відповідними повноваженнями.
1.4.7. Строк дії Договору страхування – зазначений у Договорі страхування період,
протягом якого Страховик здійснює страхування за Договором, а саме: період або його
частина, протягом якого (якої) може виникнути подія, що дає Страхувальнику або
Вигодонабувачу підстави для отримання страхового відшкодування за Договором
страхування.
1.4.8. Період страхування - зазначений у Договорі страхування період, протягом якого
Страховик здійснює страхування за Договором, а саме: період або його частина, протягом
якого (якої) може виникнути подія, що дає Страхувальнику (Вигодонабувачу) підстави для
отримання страхового відшкодування за Договором страхування.
1.4.9.Страховий захист - сукупність зобов'язань Страховика перед Страхувальником згідно
з умовами Договору страхування.
1.4.10. Навмисні дії Страхувальника - дії Страхувальника, здійснюючи які, він передбачає
та свідомо прагне завдати шкоди застрахованому майну.
1.4.11. Груба необережність - ступінь вини Страхувальника (та/або його працівника,
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користувача Застрахованим майном), яка призвела до знищення або пошкодження
застрахованого майна і яка характеризується наступними ознаками: особа, з вини якої
заподіяно шкоду, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своїх дій чи
бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала
можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити, тобто це
злочинна самовпевненість або злочинна недбалість.
1.4.12. Бездіяльність - форма поведінки Страхувальника та/або його працівника,
користувача Застрахованим майном, яка полягає у невиконанні останніми дій, які вони
повинні були і могли вчинити.
1.4.13. Франшиза - частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком
відповідно до умов Договору страхування.
1.4.14. Знищення (Загибель) – подія з Застрахованим майном, в результаті якої майно
повністю втратило свої якісні риси і не може бути використане в майбутньому ні в якому
вигляді, а також не може бути відремонтоване, реставровано або відновлено до первинного
стану іншим способом.
1.4.15. Пошкодження – втрата Застрахованим майном своїх якісних рис, які можуть бути
відновлені шляхом ремонту, реставрації та іншим способом може бути придатне для
майбутнього використання. Якщо в результаті відновлення Застраховане майно втратило
декілька своїх якісних рис (наприклад колір, форму, фасад і т.д.), але при цьому не втратило
свого основного функціонального призначення, то таке майно вважається відновлене до стану,
який був притаманний майну на момент виникнення страхового випадку і придатне для
майбутнього використання.
1.4.16. Відновлення – ремонт, реставрація, перефарбування, переобладнання, перебудова, а
також інше, які виконуються спеціалізованими організаціями, в результаті яких Застрахованому
майну повертаються якісні риси, які воно мало до виникнення страхового випадку. Майно
вважається відновлено, якщо його можна використовувати за прямим призначенням, хоча воно
і втратило ряд своїх якісних рис (наприклад колір, форму, фасад і т.д.).
1.4.17. Втрата – подія з Застрахованим майном, в результаті якої Страхувальник не має
можливості володіти, користуватися та розпоряджатись майном.
1.5. Інші терміни, що не обумовлені даними Правилами, визначені законодавством України.
Якщо значення якого-небудь терміну не обумовлено Правилами, та не може бути визначено,
виходячи із законодавства, то такий термін використовується у своєму звичайному лексичному
значенні.
1.6. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні Договору страхування згідно
законодавства та цих Правил.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані
з володінням, користуванням, 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. При укладанні Договору страхування Страхувальник повинен підтвердити наявність
майнового інтересу по відношенню до майна, що надається на страхування, відповідними
документами.
2.3. Застрахованим може бути будь-яке майно, що є власністю Страхувальника, а також, що
страхується за дорученням власника, отримане за договором найму, оренди, прокату,
лізингу, прийняте для переробки, ремонту, транспортування, на комісію, зберігання,
передане у заставу, іпотеку тощо.
2.4. Може бути застраховано як усе майно, так і його визначена частка.
2.5. Застрахованим може бути наступне майно:
- будівлі, споруди (або їх частина) та приміщення (включає усі конструктивні елементи
будинків (споруд, приміщень) (без внутрішнього оздоблення), а саме: фундамент, цоколь,
несучі та не несучі стіни, перегородки, перекриття, покрівля, сходи, дах, вхідні двері, вікна,
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балкони, лоджії, а також невід’ємні інженерні комунікації відповідно до проектної
документації. Невід’ємними інженерними комунікаціями вважаються типові системи водо-,
газо-, теплопостачання, каналізації та опалювання, вентиляції, електрообладнання з
фурнітурою (включаючи електропроводку), охоронна, пожежна сигналізації, телефонні
мережі та інші з’єднувальні кабелі, зовнішнє оздоблення фасадів;
- внутрішнє оздоблення (внутрішній ремонт) приміщень (чистове покриття стін, стель,
підлог, дверні міжкімнатні конструкції, внутрішні невід’ємні столярні вироби та сантехнічне
обладнання (ванни, унітази, мийки, раковини, змішувачі, душові кабіни тощо)) тощо;
- земельні ділянки;
- рухоме майно, призначене для особистого використання, здійснення господарської
(підприємницької) діяльності та/або для задоволення соціально-культурних (побутових)
потреб (торгівельне обладнання, комп'ютери та оргтехніка, меблі та офісне обладнання,
виробниче (промислове) обладнання/устаткування (усі конструктивні елементи та
комунікації, включаючи фундамент виробничих машин), товарні та матеріальні запаси (а
саме: матеріали та напівфабрикати, необхідні для діяльності, виробництва кінцевої продукції
тощо, а також запаси готової продукції, товари в обігу), опалювальні системи (включаючи
водонагрівальні котли, труби, радіатори, каміни тощо), електроустаткування (стаціонарні
електроплити, електронагрівачі, кондиціонери тощо), газове обладнання (плити,
водонагрівальні колонки, лічильники тощо), санітарно-технічне обладнання (ванни, унітази,
мийки, раковини, змішувачі, душові кабіни тощо), предмети домашньої обстановки та
вжитку (меблі, аудіо- відео-, і телеапаратура, посуд, килимові вироби тощо));
- особисті речі (одяг, взуття, білизна та таке інше);
- спортивний та господарський інвентар;
- скляні елементи будинків і споруд та приміщень (в т.ч. внутрішні перегородки зі скла,
дзеркала, вітрини, склоподібні матеріали), та інш.);
- інше майно, належним чином зазначене в Договорі страхування.
2.6. На підставі цих Правил за додатковими умовами, встановленими Договором
страхування, можуть бути застраховані:
2.6.1. готівка в будь-якій валюті;
2.6.2. будь-які цінні папери;
2.6.3. книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські, ділові книги, картотеки), журнали (в
тому числі журнали креслень, схем, планів);
2.6.4. музичні інструменти;
2.6.5. ювелірні вироби, дорогоцінні метали в злитках і коштовні камені без оправ та інші
цінності;
2.6.6. твори мистецтва, колекції, картини, скульптури, предмети антикваріату, музейні та
виставкові експонати/зразки (марки, монети, грошові знаки, бони, малюнки, картини,
скульптури тощо);
2.6.7. предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій);
2.6.8. мисливська зброя;
2.6.9. радіоапаратура, відеотехніка, кіно- та фотоапаратура, електронно-обчислювальні
машини та електроприлади;
2.6.10. ордена, медалі, іменні знаки та нагороди;
2.6.11. слайди та фотознімки, аудіо- та відеокасети із записами;
2.6.12. технічні носії інформації комп'ютерних та подібних систем, зокрема магнітні плівки,
касети, магнітні диски, блоки пам’яті та інші технічні носії;
2.6.13. вибухові речовини, легкозаймисті (горючі) рідини і гази, сильнодіючі отрути,
отрутні та їдкі речовини;
2.6.14. будівельні матеріали, які знаходяться на земельній ділянці, виділеній
Страхувальнику для індивідуального житлового будівництва або під колективне садівництво;
2.6.15. зразки, моделі, виставочні екземпляри, наочні посібники, макети, а також типова
продукція, що знята з виробництва;
2.6.16. інвентар лижника (особисті лижі, борди, черевики, палиці та інший інвентар);
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2.6.17. земля, включаючи плодючий прошарок, дорожнє покриття, залізниці, канали, криниці,
шпари;
2.6.18. об’єкти, що будуються та/або монтуються;
2.6.19. засоби транспорту, причепи, тягачі, будівельні та сільськогосподарські машини;
2.6.20. грошові автомати (у тому числі розмінні) разом з їх вмістом;
2.6.21. майно на час проведення пошукових, дослідницьких, та експериментальних робіт;
2.6.22. нематеріальні активи;
2.6.23. резервуари (апарати, трубопроводи), інше технологічне обладнання, за умови, що
вони розташовані у технологічному зв'язку між собою та використовуються для тих речовин
та матеріалів, які були відображені у Заяві на страхування, технологічному регламенті,
монтажно-технологічних схемах та в інших документах;
2.6.24. мережі електропостачання під відкритим небом, включаючи опори, щогли й
огородження;
2.6.25. об'єкти незавершеного будівництва і капітального будівництва;
2.6.26. будівельні матеріали, які знаходяться поза межами земельної ділянки, виділеній
Страхувальнику для будівництва;
2.6.27. інше майно за заявою Страхувальника.
2.7. Якщо це передбачено Договором страхування, можуть бути застрахованими також
наступні доцільні витрати, які може понести Страхувальник при пошкодженні
застрахованого майна в разі настання страхового випадку, а саме:
2.7.1. витрати на демонтаж будівель та споруд або переміщення обладнання на нове місце,
необхідні для рятування майна та/або з метою зменшення збитків;
2.7.2. витрати на гасіння пожежі, якщо вони не відшкодовуються, як заходи по зменшенню
можливих збитків;
2.7.3. витрати на знос частин будівель і споруд, що залишилися після настання страхового
випадку та витрати на їх транспортування до найближчого місця зберігання;
2.7.4. витрати на розчищення та прибирання вказаної в Договорі страхування території від
уламків (залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку й
транспортування сміття до найближчого місця зберігання.
Договором страхування можуть бути передбачені витрати інші, ніж зазначені в п. 2.6.
даних Правил, які Страхувальник визнав необхідними зробити для запобігання або
зменшення можливого збитку (за винятком витрат, зазначених у п.п. 4.5, 4.6 цих Правил).
2.7.5. По кожному виду витрат, перерахованих в п.2.7. цих Правил, за згодою Сторін
встановлюється певний розмір частки загальної страхової суми (ліміт відшкодування) за
Договором страхування (у відсотку від загальної страхової суми або грошовому виразі), в
межах якої проводитиметься відшкодування даного виду витрат, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Сума відшкодування по цих витратах по сукупності всіх страхових
випадків протягом періоду дії страхового захисту разом із сумою відшкодування по
застрахованому майну не повинна перевищувати загальну страхову суму за Договором.
2.8. Згідно з цими Правилами на страхування не приймаються:
- будівлі і споруди, конструктивні елементи й інженерні системи, які знаходяться в
аварійному стані, а також майно, що розташоване в них;
- майно, яке не забезпечене відповідним наглядом;
- майно, що використовується не за цільовим призначенням;
- майно, що знаходиться в зоні, яку оголошено зоною стихійного лиха або зоною воєнних дій
з моменту такого оголошення у встановленому чинним законодавством порядку;
- майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до діючого законодавства
України;
- майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо походження або вартості
цього майна;
- особисте майно працівників Страхувальника (Вигодонабувача), що знаходиться в межах
підприємства Страхувальника (Вигодонабувача).
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3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховий ризик - обумовлена Договором страхування подія або група подій, на
випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості
настання.
3.2. Ризик вважається страховим, якщо є прямий безпосередній зв'язок між настанням події,
на випадок якої проводиться страхування, і знищенням, пошкодженням чи втратою
застрахованого майна, що призвело до фактичних збитків Страхувальника (Вигодонабувача).
3.3. Страховим випадком є передбачена Договором страхування подія, яка відбулася під час
дії Договору страхування і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити
виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу.
3.4. Страховим випадком за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, є
пошкодження, знищення або втрата майна внаслідок настання однієї або декількох
наступних подій:
3.4.1. ВОГОНЬ, а саме:
3.4.1.1.Пожежа (в т.ч. задимлення, що її супроводжує, включаючи виділення сажі і
корозійного газу).
Під «пожежею» слід розуміти вогонь, що виник поза місцем, спеціально призначеним
для його розведення і підтримки, або що поширився за його межі, і здатний поширюватися
самостійно.
Пожежа має місце, якщо виконуються такі умови:
1) є фактичне займання (спалахування);
2) пожежа виникла раптово і не передбачувано;
3) горить майно/предмети, що для цього не призначені та/або є безпосередній вплив вогню
на майно/предмети.
Пожежа, що виникла внаслідок землетрусу, не покривається страховим захистом при
страхуванні майна від пожежі.
Під «пошкодженням димом» слід розуміти безпосереднє знищення або пошкодження
застрахованого майна димом (сажею, кіптявою) внаслідок пожежі. При цьому, раптова поява
і поширення диму з установок і устаткування для спалювання, опалення сушіння або
приготування їжі, що знаходяться в місці страхування всупереч встановленим нормам
експлуатації страховим випадком не вважається.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхуванням не покриваються
збитки, що виникають внаслідок тривалого і постійного впливу диму.
Інші умови страхування майна від пошкодження димом визначаються у Договорі
страхування на підставі цих Правил.
Під «виділенням сажі» слід розуміти виділення сажі в результаті пожежі (або тління).
При цьому раптове і несподіване виділення сажі з печей, що використовуються для обігріву
приміщень, а також димоходів або систем осушення будинку страховим випадком не
вважається, якщо інше не зазначено у Договорі страхування.
Під «корозійним газом» слід розуміти виділення газу, здатного завдати шкоди
якостям майна, що виник внаслідок раптового і несподіваного нагрівання полімерних
матеріалів.
3.4.1.2. Удар блискавки. Під «ударом блискавки» слід розуміти безпосередній перехід
розряду блискавки на Застраховане майно на території місця страхування з виникненням
пожежі.
3.4.1.3. Вибух. Під «вибухом» слід розуміти раптовий та миттєвий викид великої кількості
енергії, що ґрунтується на природній властивості газів та/або пару до розширення. Вибухом
резервуара (котла, трубопроводу тощо) вважається такий вибух, коли стінки цього
резервуара пошкоджені так, що відбувається вирівнювання тиску всередині та зовні
резервуара. Якщо в середині резервуара стався вибух, що викликаний швидким протіканням
хімічних реакцій, то нанесена шкода відшкодовується і тоді, коли його стінки не мають
розривів. Деформації резервуара внаслідок поступового підвищення тиску у ньому не
розглядаються як збитки від вибуху. Відшкодуванню підлягають збитки внаслідок дії
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вибуху, та не відшкодовуються збитки завдані пожежею, що виникла внаслідок вибуху, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
Не є вибухом у розумінні цих Правил:
- розрив турбін або маховиків внаслідок відцентрової сили;
- розрив ємностей внаслідок тиску рідин або дефектів матеріалу ємності.
Незважаючи на умови, викладені в п. п.3.4.1.1 – 3.4.1.3 п. 3.4.1. розділу 3 даних
Правил, якщо не інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує
збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті наступних подій:
- обробки майна корисним вогнем, теплом з метою його переробки (сушки, зварювання,
прасування, плавлення, ремонту, деструкції, піролізу та іншої обробки), а також майну, за
допомогою якого або в якому вогонь або тепло спеціально створюється і яке спеціально
призначене для його розведення, підтримки, поширення, передачі;
- проведення зварювальних або інших подібних робіт в межах зазначеного в Договорі місця
страхування у місцях, спеціально не призначених для проведення таких робіт, або
проведення таких робіт без спеціальних дозволів відповідних служб (органів), якщо інше
письмово не погоджено зі Страховиком;
- повільного виділення тепла при бродінні, гнитті або інших екзотермічних реакціях, що
проходять внаслідок природних властивостей майна;
- тривалого і постійного впливу диму;
- постійної, регулярної, тривалої дії чи раптового викиду, розливу, переміщення газів,
газоподібних речовин, парів, рідин, кислот, хімічних сумішей або будь-яких, в т.ч.
неатмосферних, опадів (сажа, кіптява, дим, пил тощо) та інших речовин, що забруднюють та
виникли не внаслідок пожежі;
- займання виробничого обладнання, побутових електроприладів, електронної апаратури та
оргтехніки, якщо дане займання не стало причиною виникнення подальшої пожежі;
- вибухів у камерах згорання (у разі знищення або пошкодження механізмів із двигунами
внутрішнього згорання);
- самозаймання, що виникло внаслідок природних властивостей майна;
- попадання блискавки безпосередньо в електричне обладнання, якщо це не призвело до
пожежі;
- дії вакууму або розрідженого газу;
- використання, збереження або тимчасового розміщення в межах зазначеного в Договорі
страхування Місця страхування газового устаткування й інших вибухонебезпечних
предметів, матеріалів і речовин, що не є невід'ємною частиною інженерних комунікацій або
виробничого процесу;
- розриву ємностей внаслідок тиску рідин або дефектів матеріалу ємності;
- пожежі та/або вибуху, внаслідок протиправних дій третіх осіб, якщо Договором
страхування не передбачене страхування від знищення або пошкодження майна внаслідок
протиправних дій третіх осіб
- порушення ізоляції електричного устаткування, короткого замикання, замикання в обмотці,
замикання на корпус або на землю, іскріння, виходу з ладу вимірювальних, регулюючих
приладів і приладів, що забезпечують безпеку, якщо це не викликало та не призвело до
пожежі. Якщо внаслідок зазначеного впливу електричного струму відбулася пожежа або
вибух, то збиток, заподіяний майну Страхувальника в результаті пошкодження або знищення
майна, підлягає відшкодуванню, за винятком вартості знищеного або пошкодженого
електричного устаткування, що стало джерелом виникнення пожежі або вибуху.
- вибуху газу, що використовується для побутових потреб.
3.4.2. ТРАНСПОРТНА ШКОДА, а саме:
Транспортна шкода – подія, з настанням якої Страховик відшкодовує Страхувальнику
збитки, завданні внаслідок зіткнення Застрахованого майна з самохідним транспортним
засобом (внаслідок наїзду наземних транспортних засобів) або падіння на Застраховане
майно пілотованих літаючих апаратів, їх частин або вантажу, що ними перевозиться.
Страховий захист може поширюватись на збитки, завдані падінням як пілотованих
літаючих апаратів (тих, що управляються людиною), так і не пілотованих літаючих апаратів.
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Якщо інше не передбачено Договором страхування, відшкодуванню підлягають будьякі збитки, що викликані падінням літаючого апарату: безпосередні механічні
пошкодження в результаті падіння, вибух, пожежа.
Незважаючи на умови, викладені в п.3.4.2. Розділу 3 даних Правил, якщо інше не
передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний
майновим інтересам в результаті наступних подій:
а) збитки, заподіяні застрахованому майну транспортними засобами, що експлуатуються
Страхувальником, його працівниками, користувачами застрахованих будівель та/або споруд;
б) шкода, заподіяна самим транспортним засобам;
в) збитки, завдані покриттю вулиць та доріг.
3.4.3. СТИХІЙНІ ЯВИЩА, а саме:
3.4.3.1. Буря, ураган, шторм, вихор, смерч, шквал. При цьому:
Під «бурею» слід розуміти сильний вітер, швидкість вітру 20 м/с і більше, що
призводить до хвилювань на морі та руйнувань на суші; при сильній бурі вітер досягає
швидкості 25-30 м/с.
Під «штормом» слід розуміти бурю, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике
хвилювання води, швидкість вітру більше 20 м/с, що призводить до хвилювань на морі та
руйнувань на суші.
Під «ураганом» слід розуміти вітер великої руйнівної сили та значної тривалості,
швидкість якого перевищує 30 м/с.
Під «вихром» слід розуміти – масу повітря, яка охоплена обертовим рухом навколо
деякої осі, що може бути горизонтальною або вертикальною.
Під «смерчем» слід розуміти висхідний вихор, який складається із повітря, частин
вологи, піску, пилу, тощо, що надзвичайно швидко обертаються.
Під «шквалом» слід розуміти різке короткочасне збільшення швидкості вітру до 2030 м/с, що супроводжується зміною його напрямку.
При цьому, якщо це передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує
збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті:
- проникнення дощу, бруду через незакриті вікна або інші отвори, якщо ці отвори не
виникли в результаті дії бурі, урагану, шторму, вихору, смерчу, шквалу, а також затоплення,
викликаного недостатньою пропускною здатністю каналізаційних (внутрішніх і зовнішніх)
систем;
- падіння предметів, конструкцій та інших елементів будівель (споруд), які були
збудовані без дозволу відповідних уповноважених органів, що контролюють будівництво.
3.4.3.2. Град, злива, повінь.
При цьому, в розумінні цих Правил:
Під «градом» слід розуміти різновид атмосферних опадів, що випадають у теплу пору
року, у вигляді частинок льоду різної величини та форми.
Під «зливою» слід розуміти короткочасний великокрапельний інтенсивний дощ, при
якому кількість (інтенсивність) опадів протягом доби перевищує одну середньомісячну
норму випадання опадів на території, в межах якої знаходиться Застраховане майно, або від
0,5 до 1 мм. і більше на хвилину.
При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті проникнення граду, зливи
через незакриті вікна або інші отвори, якщо ці отвори не виникли в результаті дії зливи або
граду, а також затоплення, викликаного недостатньою пропускною здатністю каналізаційних
(внутрішніх і зовнішніх) систем.
Під «повіню» слід розуміти підйом рівня води вище звичайного середнього
багаторічного рівня та тимчасове затоплення значної території, що виникає в результаті
розливу рік, озер, природних або штучних водойм під час повіддя, паводків, рясних дощів,
льодяних заторів рік, сніготанення під час відлиг, тощо.
При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті наступних подій:
а) затоплення/підтоплення викликаного недостатньою пропускною здатністю каналізаційних
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(внутрішніх і зовнішніх) систем;
б) стихійні явища, що мають сезонний характер у певній місцевості.
3.4.3.3. Землетрус.
Під «землетрусом» слід розуміти пружинні коливання в земній корі або верхній
частині мантії, що викликають коливання земної поверхні, деформацію в земній корі та
деформацію чи руйнування інженерних споруд, сила якого перевищує 3 бали за шкалою
Ріхтера.
При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, збитки від землетрусу
не підлягають відшкодуванню якщо при проектуванні, будівництві та експлуатації майна не
були враховані сейсмологічні умови.
3.4.3.4. Зсув, осідання ґрунту, обвал.
Під «зсувом» слід розуміти зсув мас гірських порід донизу по схилу під дією сили
земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький
гіпсометричний рівень.
Під «осіданням ґрунтів» слід розуміти осідання ґрунтового покрову з ізостатичних
або тектонічних причин, або в результаті ущільнення ґрунту.
Під «обвалом» слід розуміти відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід
від схилу чи відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння.
При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті наступних подій:
а) дія ґрунтових мас, викликаних зсувом та/або осіданням ґрунту, спричиненого втручанням
людини (результат впливу техногенного процесу);
б) помилок, що були допущені проектантами та/або будівельниками при виконанні робіт.
в) зсуву, осідання чи іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням вибухових і
земляних робіт, видобутком або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних
корисних копалин.
3.4.3.5. Тиск снігу.
Під «тиском снігу» слід розуміти тиск шару снігу, що утворився на застрахованому
майні або на даху будівлі, в якій знаходиться застраховане майно, з природних причин, тобто
суто внаслідок випадання снігу у вигляді опадів.
При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам в результаті дії шару снігу, що був
сформований людиною. Також не відшкодовуються збитки заподіяні водою, що виникла
внаслідок танення снігу чи його падіння з інших будівель чи елементів будівель.
3.4.3.6. Гірські обвали, схід лавин, сель.
Під "гірськими обвалами і сходом лавин" слід розуміти швидке пересування донизу
по схилу мас каменів, землі або снігу в результаті дії сил земного тяжіння.
«Сель» – стрімкий потік великої руйнівної сили на басейнах гірських річок, що
складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок дощів чи танення
снігу.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші стихійні явища, та
явища, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій різного рівня та які
визнаються такими згідно закону.
3.4.4. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і
систем пожежегасіння, а саме: виток води з водопровідних, каналізаційних мереж і
опалювальних систем внаслідок їх розриву або переповнення, у т. ч. із сусідніх приміщень,
раптового і не викликаного необхідністю вмикання спрацьовування системи пожежегасіння
(спринклерної, дренчерної), збитки завдані гасінням пожежі у сусідніх приміщеннях, а також
втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового виходу з ладу
(пошкоджень, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних
систем (машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі при раптовому та ненавмисному
відключенні водопостачання, опалення.
Незважаючи на умови, викладені в п. 3.4.4. Розділу 3 даних Правил, якщо інше не
передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний
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майновим інтересам в результаті наступних подій:
- витікання рідини внаслідок застосування фізичної сили людини (перекидання резервуарів з
водою і т. і.), а також рідини, що використовується для прибирання, чищення або миття;
витікання рідини з відкритих систем водяного зрошення;
- пошкодження застрахованого майна водою, якщо вони викликані причиною, не пов'язаною
з будь-якою з вказаних у п. 3.4.4 Правил;
- збитки від впливу холодильних установок, створених штучно низьких температур (морозу).
- збитки від раптового вмикання протипожежних (спринклерних) систем відшкодовуються в
тому випадку, якщо вони не були наслідком:
- високої температури, що виникла при пожежі;
- ремонту або реконструкції будинків і споруд;
- ремонтних, монтажних чи демонтажних робіт водопровідних, каналізаційних і
опалювальних систем;
- монтажу, демонтажу, ремонту або зміни конструкції самих спринклерних систем;
- тестування протипожежних (спринклерних) систем;
- будівельних дефектів або дефектів самих спринклерних систем, про які було відомо або
повинно було бути відомо Страхувальнику до настання Страхового випадку.
- вплив конденсату, відпрівання;
- утворення цвілі, грибків;
- збитки, заподіяні товарам на складі, якщо вони зберігаються в підвальних або інших
заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 см. від поверхні підлоги, 70 см. від стіни та
70 см. від водопровідних труб;
- збитки, що виникли до початку дії Договору страхування, але виявлені після початку його
дії.
Не підлягають відшкодуванню збитки:
- від втрати орендної або квартирної плати в зв'язку з пошкодженням систем, вказаних у
п.3.4.4. цих Правил;
- від перерви господарської діяльності у зв'язку з пошкодженням таких систем.
При страхуванні будинків і споруд, якщо це передбачено Договором страхування,
страховий захист надається також у відношенні:
- витрат на усунення раптових поломок в системах опалення, пожежогасіння, водопровідних
та каналізаційних мереж, що розташовані безпосередньо в застрахованих будинках. При
цьому, в разі необхідності заміни труб по кожному страховому випадку відшкодовуються
витрати, що не перевищують вартість заміни 5 (п'яти) погонних метрів пошкодженої ділянки
труб, якщо інше не передбачено Договором страхування;
- витрат на усунення збитків від раптового замерзання систем і мереж, включаючи крани,
вентилі, баки, ванни, радіатори, опалювальні котли, бойлери тощо;
- витрат по розморожуванню труб, батарей опалення, що розташовані в будівлі/споруді.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик відшкодує збитки
завдані внаслідок подій визначених в п.3.4.4 Правил лише за умови, що Страхувальник
дотримується та виконує (забезпечує виконання) наступне:
- підтримує в належному стані труби, що знаходяться в місці страхування, і з'єднані
безпосередньо з ними апарати і прилади систем водопостачання, каналізації, опалення й
пожежегасіння;
- виконує вимоги вповноважених органів, експертів та/або правил експлуатації в т.ч. щодо
необхідності встановлення додаткового устаткування, внесення змін в систему
водопостачання, опалення, каналізації й пожежегасіння;
- перекриває, якщо це можливо, системи водопостачання, опалення, каналізації й
пожежегасіння, включаючи апарати і прилади, безпосередньо з'єднані з цими системами в
будинках (їх частинах), що не використовуються, або звільняє їх від води.
Інші умови страхування майна від пошкодження водою з водопровідних,
каналізаційних, опалювальних, водопровідних систем і систем пожежегасіння визначаються
у Договорі страхування на підставі цих Правил.
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3.4.5. Крадіжка зі зламом, грабіж, розбій.
«Крадіжка зі зламом» – це таємне викрадення майна, поєднане з проникненням у
місце страхування з використанням або без використання технічних засобів, підроблених
ключів та ін.
При цьому, «крадіжка зі зламом» вважається застрахованою, в рамках Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено, у випадку, коли зловмисник:
- проникає до місця страхування, зламуючи, з використанням або без використання
технічних засобів, двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу або стелю;
- зламує з використанням або без використання технічних засобів, в межах місця
страхування, що використовуються як сховища майна або розкриває їх за допомогою
підроблених ключів;
- вилучає предмети із закритих приміщень, куди він раніше проник звичайним шляхом, де
таємно продовжував залишатися до їх закриття і використовував технічні засоби, коли
залишав місце страхування;
- виявлений в момент крадіжки (на місці злочину) і перешкоджає поверненню вкраденого
майна, застосовуючи силу чи здійснюючи опір;
- проник до місця страхування, застосовуючи підроблені ключі;
- проник до місця страхування за допомогою справжнього (оригінального) ключа або
відчинив справжнім ключем майно, що зберігається там, за умови, що він заволодів ключем
в результаті крадіжки зі зламом чи грабежу. При цьому крадіжка зі зламом мала місце тільки
в тому випадку, якщо зловмисник заволодів справжнім ключем внаслідок:
- крадіжки зі зламом, якщо місця, що використовуються для зберігання, в т.ч. ключів, є
захищеними від зламу таким самим чином, як і місця (сховища), передбачені для зберігання
застрахованого майна;
- крадіжки зі зламом 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;
- проникнення до місця страхування, використовуючи справжні ключі, якими він заволодів в
результаті крадіжки за межами місця страхування;
- використання технічних засобів для того, щоб заволодіти майном, при здійснені ним
звичайної крадіжки.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, страховий захист від крадіжки зі
зламом надається тільки у разі, якщо особа, яка проникла в приміщення при виході залишає
сліди, що можуть кваліфікуватися як докази.
Страховий захист від крадіжки зі зламом щодо приміщень, які використовуються крім
Страхувальника ще й третіми особами, у службових чи господарських цілях, надається
тільки у тому разі, якщо це передбачено у Договорі страхування.
«Грабіж» - відкрите викрадення 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 їх
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.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, грабежем визнаються випадки,
якщо:
- до Страхувальника або осіб, що у нього працюють, застосовуються насильницькі дії у разі
їхньої спроби перешкодити вилученню Застрахованого майна;
- Страхувальник або його працівники під загрозою їхньому здоров'ю або життю передають
або не перешкоджають передачі Застрахованого майна в межах місця страхування.
Якщо
місцем
страхування
є
декілька
будинків
або
об'єктів,
грабежем
вважається вилучення майна в межах того будинку, у якому виникла загроза здоров'ю або
життю Страхувальника або його працівників;
- застраховане майно вилучається у Страхувальника або його працівників у період
перебування цих осіб у безпомічному стані, якщо такий їхній стан не виявився наслідком їх
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злочинних або грубо необережних дій і не дозволяє їм чинити опір такому вилученню.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, до осіб, що працюють у
Страхувальника, можуть прирівнюватися члени сім'ї останнього, яким тимчасово була
доручена турбота про застраховане майно, а також інші особи, що виконують роботи,
надають послуги тощо відповідно до укладених із Страхувальником угод.
«Розбій» - напад з метою заволодіння майном, що належить Страхувальнику,
поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я Страхувальника, його
працівників/представників, які зазнали нападу, або з погрозою застосування такого
насильства.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, незважаючи на умови, викладені в
п. 3.4.5 Правил, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний в результаті наступних подій:
- крадіжка зі зламом або грабіж вчинено Страхувальником/Вигодонабувачем, його
представниками або працівниками;
- пожежі, вибуху або пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних і опалювальних
систем, якщо ці події відбулись внаслідок крадіжки зі зламом (спроби її здійснення) або
грабежу;
- крадіжки або розкрадання майна під час або безпосередньо після страхового випадку
(іншого ніж „Крадіжка зі зламом" або „Грабіж" або «Розбій»).
Додатково, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, страхування від
крадіжки зі зламом, грабежу та розбою не поширюється на:
- касові й аналогічні їм апарати до виймання із них готівки;
- торгові або розмінні автомати з пристроями для прийому монет, включаючи їхній
вміст;
- особисті речі, готівку, цінні папери і засоби транспорту, що належать особам, які
працюють у Страхувальника та/або відвідувачам.
Якщо Договором страхування передбачено, то підлягають відшкодуванню витрати, в
розмірі встановлених лімітів:
- на прибирання та розчищення приміщень після настання страхового випадку;
- на усунення пошкоджень, заподіяних страховим випадком конструктивним елементам
будинків та приміщень (покрівлям, стелям, стінам, підлогам і покриттям, замкам, дверним і
віконним блокам, крім стекол, захисним штахетам тощо);
- на заміну замків або ключів від дверей приміщень, ключі від яких були втрачені внаслідок
страхового випадку.
Місцем страхування у випадку грабежу вважаються приміщення в будівлях та
спорудах, зазначених в Договорі страхування, а також території, вказані в Договорі,
земельних ділянок або ділянок, на яких розміщуються будівлі та/або споруди, та якщо ці
ділянки огороджені таким чином, що виключається доступ сторонніх осіб.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, у разі, коли Страхувальнику стане
відомо місцеперебування втраченого внаслідок страхового випадку майна, він зобов'язаний
негайно (протягом 1 робочого дня) повідомити про це Страховика.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо втрачене в результаті
страхового випадку майно:
- повернуто Страхувальнику в
непошкодженому стані до виплати страхового
відшкодування, страхове відшкодування не виплачується;
- повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після виплати страхового
відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отриману від нього
суму відшкодування;
- повернуто Страхувальнику у пошкодженому стані, то Страховик виплачує страхове
відшкодування відповідно до положень Правил та Договору страхування.
Інші умови страхування майна від крадіжки зі зламом і грабежу, розбою визначаються
у Договорі страхування на підставі цих Правил.
Крадіжка за зламом, грабіж та розбій вважаються такими, що відбулися тільки в тому
випадку, якщо за фактом даної події слідчими органами або органами дізнання були винесені
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування
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(порушено кримінальне провадження) за ознаками злочину відповідно до норм
Кримінального кодексу України.
3.4.6. Протиправні дії третіх осіб (в т.ч. вандалізм, хуліганство) - дія будь-якої третьої
особи, заподіяна з метою завдання шкоди (пошкодження або знищення) застрахованому
майну.
При цьому, ризики за цим варіантом страхового захисту вважаються такими, що мали
місце, лише за умови, що за фактом даних подій слідчими органами або органами дізнання
були винесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато
розслідування (порушено кримінальне провадження) за ознаками злочину відповідно до
норм Кримінального кодексу України.
Незважаючи на умови, викладені в п. 3.4.6. розділу 3 цих Правил, якщо інше не
передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки, що виникли в
результаті наступних подій:
- крадіжки, грабежу, шахрайства;
- інших протиправних дій третіх осіб, результатом яких не є пошкодження або знищення
застрахованого майна;
- протиправних дій, вчинених Страхувальником, його представниками або працівниками, а
також особами, які допущені до застрахованого майна з відома Страхувальника;
- пошкодження майна третіми особами внаслідок необережності або ненавмисних дій.
Кваліфікація дій третіх осіб як ненавмисних чи необережних проводиться згідно висновку
уповноважених осіб Міністерства внутрішніх справ України або рішення (вироку) суду по
кожному випадку;
- внаслідок терористичного акту;
- у зв'язку із страйками і масовими безладдями.
3.4.7. Бій скла, вітрин, дзеркал, а саме: биття скляних елементів 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;
- скління дверей і вікон, скляні двері;
- інші скляні елементи будинків і споруд.
За згодою Сторін можуть прийматися на страхування скляні елементи, розташовані в
будинках, будівництво яких не завершено або звільнених для капітального ремонту чи з
інших причин на тривалий строк.
Якщо це передбачено умовами Договору страхування, відшкодуванню 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 риштувань, якщо вони необхідні для заміни скла на високих поверхах;
- фарбування, розпису, гравірування, покриття плівкою або лаком, протравлення і
сонцезахисної обробки скла, вставленого замість розбитого;
- монтажу і складання світлових рекламних щитів.
Страхувальник зобов'язаний відносно застрахованих скляних елементів дотримуватися
таких правила безпеки, якщо це передбачено Договором страхування:
- не допускати підігрівання скла за допомогою нагрівальних приладів і гарячої води;
- опалювальні прилади, плити або світлова реклама повинні розташовуватися на відстані не
менше 30 см від скла;
- у разі передачі приміщень у володіння інших осіб, інформувати користувачів про правила
безпеки, вказані вище.
У разі порушення вищезазначених правил безпеки Страховик має право відмовити
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Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування, якщо це передбачено умовами
Договору страхування.
Незважаючи на умови, викладені в п.3.4.7. Розділу 3 даних Правил, якщо інше не
передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний
майновим інтересам в результаті наступних подій:
- переміщення (перевезення, перенесення) скла, проведення відповідних робіт по склінню;
- виконання робіт по встановленню рам, видаленню або демонтажу скла, скляних елементів з
віконних або дверних рам або інших місць їхнього постійного кріплення, підгвинчуванню
або укладці скла;
- подряпин, задирок або розпилення фарби (випадкового або навмисного) і т.ін. 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;
- розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної арматури усіх
видів, лампочок розжарювання.
У разі виплати страхового відшкодування та відновлення розбитих скляних елементів,
Договір страхування продовжує діяти по відношенню до скла, що було замінено без будьякого поліпшення за умови доплати Страхувальником страхової премії по заміненому склу
на строк, що залишився до кінця дії Договору страхування.
3.4.8. Пошкодження майна внаслідок проведення вантажно-розвантажувальних робіт,
переміщення та обробки у місці страхування.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, по цьому страховому ризику
Страховик відшкодовує збиток, нанесений майну при проведенні вантажнорозвантажувальних робіт, його переміщенні та/або обробці в межах місця страхування, в
результаті настання наступних подій:
- перекидання, перевертання, падіння майна із стелажу або штабелю, із складської техніки
(навантажувачів, штабелерів тощо) внаслідок помилок та упущень персоналу
Страхувальника;
- перекидання, перевертання, падіння складської техніки внаслідок помилок і упущень
персоналу Страхувальника;
- наїзду складської техніки на складське устаткування (стелажі та ін.) внаслідок помилок та
упущень персоналу Страхувальника;
- механічного ушкодження майна складською технікою внаслідок помилок та упущень
персоналу Страхувальника.
Під помилками та упущеннями персоналу Страхувальника розуміється неумисне
порушення норм і правил виконання робіт (халатність, недбалість, помилка, неуважність
тощо) особами, які не відповідальні за організацію та проведення робіт по навантаженню,
розвантаженню, переміщенню та/або обробці майна, а також використання складської
техніки.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, додатково до виключень та обмежень,
вказаних в Договорі страхування, по цьому страховому ризику Страховиком не
відшкодовується збиток внаслідок:
- проведення робіт і управління складською технікою персоналом Страхувальника, що
знаходився у стані будь-якого ступеню алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння
або під впливом медикаментозних препаратів, застосування яких протипоказане або не
рекомендоване при управлінні складською технікою або проведенні вантажнорозвантажувальних робіт, робіт по переміщенню та/або обробці майна;
- проведення робіт та управління складською технікою особами, що не мають відповідних
допусків та/або кваліфікації, або особами, що не є працівниками Страхувальника;
- складування майна з порушенням допустимих (граничних) навантажень на стелажні
конструкції, підлогу складських споруд та/або висоти штабелювання;
- використання свідомо несправної складської техніки та устаткування;
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- заводських дефектів складської техніки та устаткування, а також заводських дефектів
частин та деталей складської техніки і устаткування, у т. ч., які замінюються при їх ремонті
та обслуговуванні;
- використання складської техніки, що не має відповідної реєстрації та/або що не пройшла
відповідний огляд, технічний огляд та/або плановий ремонт, обслуговування в порядку,
передбаченому чинним законодавством та/або заводом виробником.
3.4.9. Пошкодження майна під час проведення страйків і масових безладь.
Страховим випадком є знищення або пошкодження майна (у т.ч. будинків,
устаткування, інструментів, сировини, матеріалів, готової продукції тощо) в результаті
насильницьких дій та/або бездіяльності (саботажу) страйкарів у період проведення страйків,
масових безладь.
Під «страйком» слід розуміти тимчасове колективне добровільне припинення роботи
працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємств,
установ, організацій (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового
спору (конфлікту).
Під саботажем розуміють
свідоме
невиконання
або
навмисно
недбале
виконання робітниками своїх трудових зобов'язань у період оголошеного страйку, що
спричинило пошкодження або знищення застрахованого майна.
Під масовими безладдями слід розуміти протиправні дії великої кількості цивільних
осіб, що навмисно та відкрито заподіюють шкоду здоров'ю інших осіб, майну і чинять
активний опір представникам органів правопорядку.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки
завдані:
- особистому майну працівників підприємства Страхувальника;
- майну, що знаходиться в транспортних засобах, бій скла.
Якщо це передбачено Договором страхування, застрахованими можуть бути також
збитки, що виникли внаслідок розкрадання майна при грабежах, погромах, безпосередньо
пов'язаних із масовими безладдями.
Інші умови страхування майна від ризику страйків та масових безладь визначаються у
Договорі страхування на підставі Правил.
3.5. Одним страховим випадком вважається пошкодження, знищення (загибель) або втрата
Застрахованого майна внаслідок подій, що мають одна з одною прямий причиннонаслідковий зв'язок протягом 72 (семи десяти двох) годин з моменту початку впливу на
Застраховане майно першої з подій. Пошкодження, знищення (загибель) або втрата майна
внаслідок подій, що виникли протягом 72 (семи десяти двох) годин, незалежно одна від
одної, розглядаються як окремі страхові випадки.
3.6. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії
Договору. Якщо страховий випадок виник у період дії Договору страхування з причин, що
мали місце або почали діяти до початку дії Договору страхування, відшкодування
виплачується тільки в тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що йому нічого не було
відомо і не повинно було бути відомо про причини, які призвели до настання цього
страхового випадку.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки
від знищення (загибелі) або пошкодження Застрахованого майна внаслідок:
4.1.1. обробки майна корисним вогнем, теплом з метою його переробки (сушки, зварювання,
прасування, плавлення, ремонту, деструкції, піролізу та іншої обробки);
4.1.2. повільного виділення тепла при бродінні, гнитті або інших екзотермічних реакціях, що
проходять внаслідок природних властивостей майна;
4.1.3. постійної, регулярної, тривалої дії чи раптового викиду, розливу, переміщення газів;
4.1.4. газоподібних речовин, парів, рідин, кислот, хімічних сумішей або будь-яких, в тому
числі неатмосферних, опадів (сажа, кіптява, дим, пил тощо) та інших речовин, що
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забруднюють;
4.1.5. займання виробничого обладнання, побутових електроприладів, електронної апаратури
та оргтехніки, якщо дане займання не стало причиною виникнення подальшої пожежі;
4.1.6. вибухів у камерах згорання (у разі знищення або пошкодження механізмів із
двигунами внутрішнього згорання);
4.1.7. вибуху динаміту або інших вибухових речовин;
4.1.8. самозаймання, що виникло внаслідок природних властивостей майна;
4.1.9. попадання блискавки в електричне обладнання;
4.1.10. дій гризунів або інших шкідників.
4.2. Не підлягають відшкодуванню збитки, якщо інше не передбачено Договором
страхування, нанесені внаслідок:
4.2.1. громадянської війни, війн, військових дій, військових вторгнень, військових повстань,
дій зовнішніх ворогів, інших збройних сутичок та їх наслідків (незалежно від того
оголошено війну чи ні), внутрішніх безладь, повстання, масових заворушень, страйків,
громадських хвилювань, масових заворушень, революції, державного перевороту в
масштабах або з кількістю учасників, що може бути прирівняне до повстання, заколоту,
бунту, путчу, введення військового або надзвичайного стану або військового положення,
облоги, або будь-якої події або причина, результатом якої стало оголошення військового
положення або стану облоги, інтервенцій, узурпації влади, захоплення, експропріації,
націоналізації, терористичних актів.
В рамках цих Правил терористичний акт означає застосування зброї, вчинення
вибуху, підпалу чи інших дій, які створюють небезпеку життю чи здоров’ю людини та/або
заподіянню значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були
вчиненні з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації
воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи
вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи органами місцевого
самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднанням громадян, юридичними
особами, а також загроза вчинення таких дій.
Даним застереженням також виключаються збитки, пошкодження, видатки або
витрати будь-якого характеру, які безпосередньо або опосередковано спричинені, є
наслідком або пов'язані з будь-якими діями, спрямованими на контроль, запобігання,
придушення, або здійснені в будь-якому зв'язку з терористичним актом.
4.2.2. дії іонізуючого випромінювання або забруднення від радіоактивності будь-якого
ядерного палива або відходів, або згоряння ядерного палива;
4.2.3. дії радіоактивних, токсичних, вибухових або інших небезпечних або забруднюючих
властивостей будь-якого ядерного реактора або інших ядерних агрегатів, або їхніх ядерних
компонентів;
4.2.4. дії будь-якої військової зброї, де використовується атомне або ядерне розщеплення
та/або синтез, або інші подібні реакції або радіоактивні сили або матеріали;
4.2.5. пошкодження Застрахованого майна, викликаного вологістю у приміщенні (грибок,
пліснява).
4.3. До страхових випадків не відносяться та страхове відшкодування не сплачується за
збитками, що сталися внаслідок:
4.3.1. навмисних дій/бездіяльності або грубої необережності Страхувальника, його
представників, працівників або осіб, які зв'язані з ним умовами яких-небудь договорів та
несуть згідно цих договорів відповідальність за збереження та дотримання відповідних умов
експлуатації застрахованого майна, а також порушення ким-небудь з них встановлених
правил експлуатації майна, зберігання вогненебезпечних або вибухових речовин та
предметів, або інших правил зберігання, встановлених по відношенню до застрахованого
майна;
4.3.2. обвалу будинків, споруд через старість, аварійність, ветхість, знос, помилки в
проектуванні або будівництві, часткове руйнування або пошкодження внаслідок тривалої
експлуатації, неспроможністю Страхувальника підтримувати застраховане майно в
належному стані;
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4.3.3. недотримання Страхувальником та/або його працівників, користувачів
Застрахованим майном, письмових рекомендацій та інструкцій Страховика щодо
збереження, експлуатації та обслуговування Застрахованого майна, а також використання
цього майна не за цільовим призначенням;
4.3.4. пошкодження, загибелі або втрати майна, викликаного не страховою подією
обумовленою в Договорі страхування;
4.3.5. грубого порушення умов протипожежної й охоронної безпеки, інших встановлених
правил використання та збереження майна, умови технологічних процесів, техніки безпеки,
що призвело до загибелі, пошкодження або втрати Застрахованого майна;
4.3.6. крадіжки під час та після настання страхового випадку, крім випадку крадіжки зі
зламом;
4.3.7. несанкціонованого переобладнання та/або порушення правил монтажу та експлуатації
електромереж, тепломереж, газового устаткування, систем водопостачання, каналізації;
4.3.8. інші випадки, які не відносяться до страхових згідно діючого законодавства або
Договору страхування.
4.4. Страховик не відшкодовує збитки, які настали внаслідок:
- перерви в виробничій, комерційній та іншій діяльності Страхувальника;
- втрати надходжень від орендної та/або квартирної плати, ренти, відсотків, тощо;
- втрати доходу, прибутку, тощо.
4.5. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, упущена вигода та інші непрямі збитки
(у тому числі штрафи, пеня, недоотриманий дохід, простій, банківське обслуговування,
інфляція, збитки викликані курсовою різницею та ін).
4.6.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші виключення із страхових
випадків та інші обмеження страхування.
5. СТРАХОВІ ТАРИФИ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВА ПРЕМІЯ
5.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
5.2.Страхові тарифи обчислюються Страховиком на підставі відповідної статистики настання
страхових випадків. Базові страхові тарифи залежать від категорії майна, виду та ступеню
ризику, характеру діяльності Страхувальника та інших істотних умов зберігання та
користуванням майна.
5.3. Річні страхові тарифи наведені в Додатку 1 до цих Правил.
5.4. Договір страхування укладається з використанням франшизи. Франшиза може
встановлюватися у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні.
Франшиза може бути:
5.4.1. умовна - сума збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує цієї суми. Збитки підлягають
відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи.
5.4.2. безумовна - частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком, згідно з
Договором страхування.
5.4.3. за окремою групою майна або по кожному певному предмету Договору страхування;
5.4.4. за кожним страховим ризиком;
5.4.5. за кожним видом страхових випадків;
5.4.6. агрегатна за період страхування за Договором страхування, умови якої встановлення якої
зазначаються в Договорі страхування;
5.4.7. інша, передбачена Договором страхування.
5.5. Якщо мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується з суми
відшкодування по кожному з них.
5.6. Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
5.7. Страхова премія розраховується Страховиком на підставі базових тарифів і
коригувальних коефіцієнтів до них (Додаток 1 до Правил) за кожним страховим ризиком
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окремо, виходячи із розміру страхової суми, періоду страхування, виду та розміру франшизи
за Договором страхування.
5.8. Загальна страхова премія за Договором страхування визначається як сума страхових
премій за кожним страховим ризиком або групою страхових ризиків.
5.9. Страхова премія сплачується Страхувальником безготівковим платежем на поточний
рахунок Страховика або готівкою в касу Страховика в розмірі та у строки, встановлені
Договором страхування. При цьому, днем сплати Страхувальником страхової премії
Страховикові є день зарахування суми страхової премії на поточний рахунок або сплати
готівкою у касу Страховика.
5.10. Страхова премія за Договором страхування (перша її частина) повинна бути сплаченою
до початку строку дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
6. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВА ВАРТІСТЬ. ЛІМІТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
6.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до Договору
страхування, зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
6.2. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових
випадків, Договору страхування у цілому.
6.3. Розмір страхової суми визначаються за домовленістю між Страховиком та
Страхувальником під час укладання Договору страхування, або внесення змін до Договору
страхування.
6.4. Страхова сума встановлюються в межах страхової вартості майна, на момент укладання
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
6.5. Страхова вартість майна визначається:
6.5.1. Для рухомого і нерухомого майна, виходячи з методів оцінки:
6.5.1.1. відновлювана вартість - це вартість придбання майна, повністю аналогічного тому,
що застраховане, без врахування зносу.
Відновлювана вартість може бути встановлена вищою або нижчою за ціну придбання
внаслідок коливання цін на ринку (ціни на будівельні матеріали, роботи та інше). У випадку,
якщо майно аналогічних властивостей і якостей вже не існує, відновлювана вартість буде
дорівнювати вартості, яку необхідно витратити для придбання предметів, що мають
найбільш схожі властивості і якості.
При цьому, для:
- будинків і споруд – це вартість нової будівлі, включаючи витрати на проектування і
загальні будівельні роботи;
- устаткування і предметів – це сума, що необхідна для придбання нових
предметів або устаткування за видом і якістю, подібних до втрачених або для їх відновлення.
Визначальною є найнижча сума.
6.5.1.2. дійсна вартість – це вартість придбання майна, повністю аналогічного тому, що
застраховане, за вирахуванням зносу.
Дійсна вартість майна визначається:
- для будівель та споруд та/або приміщення – у розмірі вартості придбання (будівництва,
відновлення) в даній місцевості повністю аналогічного тому, що застраховане, за
вирахуванням зносу;
- для виробничого/торгівельного технологічного обладнання і устаткування, машин, меблів
та офісного обладнання, комп’ютерів та оргтехніки, електропобутових приладів, інвентарю,
предметів інтер’єру та особистого користування – виходячи із суми, необхідної для
придбання предмета, повністю аналогічного тому, що застраховане, за вирахуванням зносу;
- для товарів, що виготовляються Страхувальником (як незавершених виробництвом, так і
готових) – у розмірі сукупних витрат, необхідними для повторного на виробництва
знищених, пошкоджених товарів, що загинули, але не вище їх продажної ціни;
- для товарів, якими Страхувальник торгує, а також для сировини, закупленої
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Страхувальником - їх вартістю за цінами, необхідними для повторної їх закупки, але не вище
цін, за якими вони могли би бути продані на дату страхового випадку;
- для майна, що може бути застраховане на додаткових умовах, - згідно з умовами,
викладеними у Договорі страхування.
6.5.1.3. первісна - це вартість майна, по якій воно прийняте на баланс підприємства згідно
бухгалтерських документів;
6.5.1.4. балансова - це вартість придбання майна, повністю аналогічного тому, що
застраховане, з урахуванням його зносу (амортизації), що відображений в бухгалтерському
обліку підприємства (залишкова вартість);
6.5.1.5. оціночна – вартість, визначена на підставі експертної оцінки;
6.5.1.6. заявлена - вартість, визначена на підставі заяви Страхувальника. При цьому, при
настанні страхового випадку, сума страхового відшкодування не може перевищувати
заявленої суми, зазначеної в Договорі страхування та при виплаті страхового відшкодування
розмір зносу (амортизація) майна не враховується, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
6.6. Страхова сума може дорівнювати індексованій вартості, якщо це передбачено умовами
Договору страхування. Тобто, Страховик надає страховий захист від пошкодження або
знищення майна з урахуванням динаміки індексу інфляції, курсу валюти, по новій
індексованій вартості. При цьому, страхові суми, що вказані в Договорі страхування,
вважаються максимальними лімітами страхового відшкодування по майну на момент
укладання Договору страхування.
Якщо це передбачено Договором страхування, страхові суми щомісяця автоматично
збільшуються відповідно до індексу росту цін, підтвердженого офіційними органами, а сума
страхової премії перераховується щомісяця, виходячи з оновлених (індексованих) у такий
спосіб страхових сум, при цьому і сплата чергової частини страхової премії проводиться
щомісячно.
Інші умови
страхування майна по індексованій
вартості визначаються у
Договорі страхування на підставі цих Правил.
6.7. Лімітом страхового відшкодування Страховика є встановлений у Договорі страхування
граничний розмір виплат страхових відшкодувань, при досягнені якого Договір страхування
закінчує свою дію в цілому або у відношенні страхових ризиків, відповідно до яких
здійснювалися відшкодування.
6.8. З моменту виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір
виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Страхова сума може бути відновлена до початкового розміру шляхом внесення відповідних
змін в Договір страхування та сплати додаткової страхової премії.
6.9. Ліміт відшкодування Страховика може бути встановлений по системі «першого
ризику». Тобто, майно вважається застрахованим з лімітом відповідальності по першому
(одному) страховому випадку або серії випадків, що сталися внаслідок однієї події,
незалежно від загальної вартості Застрахованого майна і від числа страхових випадків
протягом періоду страхування.
При цьому, Договір страхування припиняє дію з моменту настання першої заявленої
Страхувальником події, кваліфікованої Страховиком як страховий випадок.
Страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми. Якщо на момент
настання страхового випадку виявиться, що дійсна вартість Застрахованого майна вища
зазначеної в Договорі страхування, то при виплаті страхового відшкодування не
застосовується правило пропорційного відшкодування збитків.
Інші умови страхування майна «по першому ризику» визначаються у Договорі
страхування на підставі цих Правил.
6.10. При страхуванні оздоблення приміщень страхова сума встановлюється виходячи з
витрат, понесених Страхувальником (або власником майна) на ремонт та/або оздоблення
приміщень, до того стану, у якому вони перебували на момент укладання Договору
страхування.
6.11. Відповідність страхових сум страховій вартості встановлюється окремо по кожному
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застрахованому предмету Договору страхування або сукупності предметів Договору
страхування, вказаних в даному Договорі. Відповідальність за правильність розрахунку
страхової суми покладається на Страхувальника.
6.12. Для розрахунку суми страхового відшкодування, вартість майна обчислюється за
цінами, які діють на дату настання страхового випадку.
6.13. Страхова сума може бути встановлена:
6.13.1. у розмірі 100% від страхової вартості майна;
6.13.2. у розмірі визначеної частки страхової вартості майна.
6.14. Якщо майно прийняте на страхування на визначену частку (відсоток), то всі предмети
Договору страхування вважаються застрахованими у тій самій частці.
6.15. Якщо страхова сума виявиться більше вартості майна, прийнятого на страхування,
Договір страхування діє в тій частині страхової суми, що не перевищує його страхової
вартості.
6.16. Якщо протягом строку дії Договору страхування страхова вартість майна, прийнятого
на страхування, збільшилася, Страховик несе зобов'язання пропорційно відношенню
страхової суми, встановленої для такого майна в Договорі страхування, до нової страхової
вартості майна. У випадку збільшення вартості майна в період дії Договору страхування,
страхова сума за згодою Сторін може бути збільшена шляхом внесення відповідних змін і
доповнень у Договір і сплати додаткової страхової премії.
6.17. Якщо страхова сума виявиться меншою за страхову вартість майна, прийнятого на
страхування, Страховик при настанні страхового випадку відшкодовує Страхувальнику
(Вигодонабувачу) понесені збитки пропорційно відношенню страхової суми, встановленої
для такого майна в Договорі страхування, до вартості майна, але не більше за дійсну вартість
майна.
6.18. Страховик несе відповідальність лише у межах страхової суми.
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника на страхування за
формою, що встановлена Страховиком. При укладанні договору страхування Страховик має
право запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи та інформацію, необхідні для оцінки
страховиком страхового ризику.
7.2. Подання Страхувальником заяви на страхування не зобов'язує Страховика та
Страхувальника укласти Договір страхування.
7.3. Страхувальник зобов'язаний зазначити у заяві на страхування усі відомі йому обставини,
що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику, та тих, що можуть вплинути на зміну
ступеню ризику, при цьому обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, визнаються:
- факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були події, аналогічні ризикам, що
приймаються на страхування, за останні 3 (три) роки, які передують року укладення
Договору страхування;
- передача майна в оренду чи заставу/іпотеку;
- знос майна;
- перебудова чи переустаткування будівель, переміщення його між виробничими об’єктами;
- ремонт та відновлення майна, що передували даті укладання Договору страхування;
- стан та умови експлуатації Страхувальником майна, що перебуває в його володінні,
користуванні або розпорядженні;
- обсяг страхового покриття;
- наявність приміщень, що безпосередньо примикають до місця страхування (зверху, знизу
чи збоку), що не використовуються час від часу протягом тривалого періоду;
- припинення господарської діяльності Страхувальника чи зупинення її на термін більше 30
(тридцяти) календарних днів;
- зникнення ключів від дверей, приміщень, спеціальних ємностей для збереження
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застрахованого майна і відмова від негайної заміни замків на рівноцінні.
Договором страхування можуть бути передбачені інші обставини, що мають істотне
значення для оцінки ступеня страхового ризику.
Також обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового
ризику вважаються обставини, які змінилися настільки, що, якби вони були відомі при
укладання Договору страхування, то Договір страхування взагалі не був би укладений
Страховиком чи був би укладений на умовах, що значно б відрізнялися.
Зміною страхового ризику вважається будь-яка зміна даних та/або обставин,
повідомлених Страхувальником в заяві на страхування та/або зазначених в Договорі, та такі
факти або події стосовно Страхувальника та майна, прийнятого на страхування, що мають
вплив на характер володіння, користування, розпорядження застрахованим майном, в т.ч.:
зміна власника майна, передача застрахованого майна в оренду, іпотеку, заставу, лізинг,
найм, прокат, знос, перебудова, реконструкція, капітальний ремонт, залишення
застрахованого майна без нагляду на строк більше 2 (двох) місяців, зміна умов збереження
застрахованого майна, зупинення діяльності підприємства або істотна зміна її характеру,
часткова або повна заміна обладнання, пошкодження або знищення майна, що не є
страховим випадком та незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню або не
заявляються Страхувальником, тощо. Факт настання події, що може бути визнана страховим
випадком, також вважається подією, що змінює страховий ризик.
В разі зміни страхового ризику після укладення Договору страхування Страхувальник
зобов'язаний негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, письмово повідомити про цей
факт Страховика та сплатити призначену ним додаткову страхову премію. Якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування, у разі надходження такого повідомлення
Страховик оцінює вплив нових обставин на зміну страхового ризику та протягом 3 (трьох)
робочих днів приймає рішення про необхідність внесення відповідних змін до Договору, або
про дострокове припинення його дії, або продовження його дії на попередніх умовах.
7.4. Заявою на страхування можуть бути передбачені інші обставини, що мають істотне
значення для оцінки ступеня страхового ризику.
7.5. Після укладення Договору страхування Заява на страхування стає невід'ємною частиною
Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.6. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих у Заяві на страхування
відомостей.
7.7.Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
7.8. Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою Сторін,
шляхом підписання додаткової угоди до Договору страхування, що з моменту підписання
стає його невід’ємною частиною.
7.9. При укладенні Договору страхування Сторони гарантують, що їхні представники, які
підписали Договір страхування, належним чином уповноважені, та документи, що
підтверджують їх повноваження, належним чином видані, та, на момент підписання
Договору страхування, не були змінені та відкликані.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою Страховика та Страхувальника.
8.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу
(першої його частини), якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.3. Договір страхування діє до 24 години 00 хвилин дня, який вказано в Договорі, як день
закінчення строку його дії, якщо інший порядок припинення дії не передбачений умовами
Договору страхування.
8.4. У межах строку дії Договору страхування встановлюється період страхування, при
цьому, за умови розстрочки платежу на кілька частин, Страховик несе відповідальність
тільки в межах періоду, за який страховий платіж було сплачено, якщо інше не обумовлено
Договором страхування.
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8.5. При несплаті страхової премії за Договором за відповідний період страхування дія
страхового покриття припиняється з 24 годин 00 хвилин дня закінчення періоду страхування,
що передує йому, за який страхова премія сплачена;
При частковій сплаті частини страхової премії Страховик несе зобов'язання протягом
відповідного періоду страхування пропорційно відношенню фактично сплаченої страхової
премії до загальної суми цієї страхової премії, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
8.6. Дію Договору страхування може бути відновлено за умови відсутності заперечень
Страховика та внесення Страхувальником несплаченої частки страхового платежу, але при
цьому, страховий захист надається з 00 год. 00 хв. дня, наступного за днем сплати частини
страхового платежу.
8.7. Дія Договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
8.8. Страховий захист за Договором діє на території місцезнаходження (місця збереження)
майна за адресою, вказаною в Договорі страхування, надалі – місце страхування. Рухоме
майно вважається застрахованим тільки в тих приміщеннях, які вказані в конкретному
Договорі страхування (по місцю страхування), якщо інше не передбачено в Договорі
страхування.
8.9. Якщо застраховане майно вилучається з вказаного в Договорі страхування місця
страхування без повідомлення про це Страховика, страховий захист відносно цього майна
припиняється, якщо інше не буде додатково письмово погоджено Сторонами.
8.10. Якщо після вилучення Застраховане майно повертається на місце страхування, вказане
в Договорі страхування, то страховий захист відносно цього майна відновлюється без зміни
строку дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.11.Повернення пошкодженого за межами території місця страхування Застрахованого
майна на вказану територію не є підставою для виплати страхового відшкодування, якщо
таке вилучення та повернення майна не було письмово погоджено Сторонами.
8.12. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку зміни місця страхування
Страхувальник зобов'язаний повідомити про це Страховика за 10 (десять) календарних днів
до моменту зміни місця страхування, а Страховик зобов’язаний протягом трьох робочих днів
з моменту отримання письмового повідомлення прийняти одне з двох рішень: або внести
спільно зі Страхувальником зміни до цього Договору, або поставити питання перед
Страхувальником про розірвання Договору.
8.13. В разі внесення змін до Договору такі зміни повинні бути внесенні протягом 3 (трьох)
робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення від Страхувальника, але не
пізніше одного робочого дня зміни місця страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право, якщо інше не передбачено Договором страхування:
9.1.1. ознайомитись з Правилами та умовами Договору страхування;
9.1.2. при укладенні Договору страхування призначити фізичну або юридичну особу
(Вигодонабувача), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для
отримання страхового відшкодування, а також замінювати його до настання страхового
випадку;
9.1.3. у разі настання страхового випадку отримати страхове відшкодування у відповідності
до умов Правил та Договору страхування;
9.1.4. ініціювати внесення змін до умов Договору страхування;
9.1.5. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування;
9.1.6. отримати дублікат Договору в разі втрати оригіналу Договору у період його дії. З
моменту видачі дублікату, втрачений екземпляр (оригінал) Договору страхування вважається
недійсним;
9.1.7. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового
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відшкодування.
9.2. Страхувальник зобов'язаний:
9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та строки, встановлені Договором
страхування;
9.2.2 при укладанні Договору страхування та протягом його дії надавати інформацію
Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки
страхового ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
9.2.3. при укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні Договори
страхування щодо цього предмету Договору страхування;
9.2.4. при укладенні Договору страхування повідомити Страховику всю необхідну
інформацію про майно, щодо якого укладається Договір страхування, умови його зберігання,
а також надати можливість огляду майна;
9.2.5. приймати необхідні та доцільні заходи, в тому числі рекомендовані Страховиком, для
усунення обставин, що підвищують страховий ризик;
9.2.6.дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації, обслуговуванню Застрахованого
майна, а також використовувати це майно тільки за прямим призначенням;
9.2.7. вести облік застрахованого майна. При настанні страхового випадку надати
Страховику відповідні данні обліку про наявність майна у місці страхування із зазначенням в
облікових документах дати вилучення майна або розміщення їх на схов, найменування,
кількості і вартості. Дані обліку є основою для визначення суми страхового відшкодування;
9.2.8. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
9.2.9. негайно з моменту настання зміни страхового ризику, але не пізніше 2 (двох) робочих
днів, письмово повідомити Страховика про зміну страхового ризику.
9.2.10. негайно повідомити про подію, що має ознаки страхового випадку, відповідні
компетентні органи;
9.2.11. протягом одного робочого дня повідомити Страховика про настання страхового
випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.12. виконувати рекомендації Страховика щодо збереження та рятування застрахованого
майна;
9.2.13. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку, його
причини та розмір збитків протягом 6 (шести) місяців з дня настання страхового випадку,
якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
9.3. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов'язки
Страхувальника.
9.4. Страховик має право, якщо інше не передбачено Договором страхування:
9.4.1. перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації про предмет Договору
страхування;
9.4.2. ініціювати внесення змін до умов Договору страхування;
9.4.3. ініціювати дострокове припинення дії Договору;
9.4.4. давати Страхувальнику рекомендації щодо збереження та рятування Застрахованого
майна, а також брати у цьому участь;
9.4.5. протягом дії Договору страхування здійснювати огляд Застрахованого майна,
перевіряти наявність, стан і вартість Застрахованого майна, виконання Страхувальником
умов Договору страхування, дотримання ним правил (стандартів чи інструкцій) по
зберіганню, експлуатації, обслуговуванню та використанню Застрахованого майна або
надавати таке право експертам, інспекторам чи іншим довіреним особам, компетентним
органам. Якщо Страхувальник перешкоджає представникам Страховика здійснювати огляди
або приховує будь-які відомості, Страховик має право ініціювати дострокове припинення
Договору страхування через невиконання Страхувальником умов Договору страхування;
9.4.6. у разі збільшення страхового ризику або поширення його об'єму та прийняття
Страховиком рішення про необхідність внесення змін до Договору, змінити або доповнити
умови Договору, в т.ч. вимагати оплати додаткової страхової премії або за цих обставин
достроково припинити дію Договору страхування. Якщо Страхувальник не сплатив або
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неповністю сплатив додаткову страхову премію протягом строку, встановленого в
додатковій угоді, Договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі несплати
Страхувальником страхової премії;
9.4.7. призупинити дію Договору страхування у разі, коли Страхувальник допустив настання
обставин, що можуть призвести до настання страхової події. Дія Договору поновлюється з
моменту підписання Сторонами Акту про усунення цих обставин;
9.4.8. у будь – який час разом із представником Страхувальника приступити до огляду місця
страхової події та пошкодженого майна, не очікуючи офіційного повідомлення
Страхувальника про настання страхової події. Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування у разі, коли Страхувальник або його представники
перешкоджають або відмовляють йому в цій можливості;
9.4.9. самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку та надавати запити у
відповідні компетентні органи, підприємства, установи та організації, які можуть володіти
інформацією про причини та обставини страхового випадку;
9.4.10. відстрочити строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування у разі,
якщо:
9.4.10.1. не повністю з'ясовані обставини страхового випадку та/або розміру збитків та/або
обставин, які підтверджують право Страхувальника на одержання відшкодування - до
остаточного з'ясування таких обставин;
9.4.10.2. Страхувальнику або уповноваженим ним особам відповідними органами внутрішніх
справ повідомлено про підозру у вчинені злочину (порушено кримінальну справу) або
порушена судова справа та ведеться розслідування обставин, що має безпосереднє
відношення до страхового випадку та призвело до виникнення збитків – до закінчення
досудового розслідування або прийняття судового рішення;
9.4.10.3. в інших випадках зазначених в Договорі, але не більше, ніж на 90 календарних днів.
9.4.11. вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене
Страхувальнику/Вигодонабувачу у випадку отримання Страхувальником/Вигодонабувачем
відшкодування за збиток, нанесений Застрахованому майну, від третіх осіб або при
виникненні відповідних обставин, передбачених чинним законодавством України або
умовами Договору страхування;
9.4.12. відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до умов Правил та
Договору страхування при невиконанні або неналежному виконанні Страхувальником своїх
обов’язків за Договором;
9.4.13. на позов в порядку суброгації до особи, винної (відповідальної) за заподіяні збитки.
9.5. Страховик зобов'язаний:
9.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
9.5.2. 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 Страхувальнику/Вигодонабувачу;
9.5.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або
законом;
9.5.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування;
9.5.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик або збільшення вартості майна, переукласти з ним Договір страхування з врахуванням
цих обставин;
9.5.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
9.6.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов'язки
Страховика.
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10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний, якщо інше не
передбачено Договором страхування:
10.1.1. негайно, однак не пізніше 24 годин, заявити відповідним компетентним органам чи
службам (комунальним, пожежним, аварійним службам, органам Міністерства внутрішніх
справ, та ін.) про настання страхового випадку та або відповідним експертам (на письмову
вимогу Страховика);
10.1.2. негайно, однак не пізніше 2 (двох) робочих днів, враховуючи той день, коли йому
стало відомо або мало стати відомим про страховий випадок (або обставини, які мають
ознаки Страхового випадку), письмово або іншим документальним способом (факсом,
телеграмою тощо) сповістити про це Страховика;
10.1.3. вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого майна,
у т.ч. рекомендовані Страховиком. Якщо це дозволяють обставини, Страхувальник
зобов’язаний звернутися до Страховика за подібними вказівками негайно при виникненні
обставин, які вказують на можливість настання страхового ризику.
10.1.4. забезпечити Страховику або його представнику можливість провести огляд майна,
провести розслідування причин та розміру збитків, прийняти участь в заходах щодо
зменшення збитку та рятуванню застрахованого майна;
10.1.5. зберігати пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно знаходилося після настання
страхового випадку до його огляду представником Страховика. Змінювати картину місця
події можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та/або зменшення розміру
збитків або за приписом компетентних органів, що проводять розслідування на місці події,
або за згодою Страховика, і надалі погоджувати всі свої дії з відновлення пошкодженого
майна зі Страховиком;
10.1.6. на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю інформацію, необхідну для
визначення причин та обставин пошкодження, знищення або втрати Застрахованого майна та
розміру збитків;
10.1.7. надати Страховику опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна. Ці описи
повинні надаватись в узгоджені зі Страховиком строки;
10.1.8. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку, його
причини та розмір збитків;
10.1.9. вжити заходів для забезпечення права вимоги Страховика до особи, відповідальної за
заподіяний збиток;
10.1.10. повернути протягом 30 (тридцяти) днів, якщо інший строк не зазначений в Договорі
страхування, від дня одержання мотивованої заяви Страховика отримане страхове
відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявлені такі обставини, що існували на
момент виплати страхового відшкодування, які згідно з чинним законодавством України
повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання страхового
відшкодування або якщо збитки відшкодовані іншими особами;
10.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника у
разі настання страхового випадку.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розмір страхової суми,
визначеної у Договорі страхування.
11.2. Страхове відшкодування не може перевищувати розмір реального збитку, завданого
майновим інтересам Страхувальника при настанні страхового випадку.
11.3. Виплата страхового відшкодування проводиться лише після встановлення факту
страхового випадку. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику усі необхідні
документи, в тому числі від відповідних компетентних органів, якщо видача таких
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документів передбачена законодавством України. Документи надаються у встановленій
законодавством формі. Невиконання Страхувальником цих вимог дає право Страховику
відмовити в виплаті страхового відшкодування в частині збитку, який не підтверджений
такими документами.
11.4. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав
Страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено
Договором страхування.
11.5. У випадку виникнення спорів між Сторонами щодо розмірів збитків кожна із Сторін
має право вимагати проведення додаткової незалежної експертизи, яка проводиться за
рахунок Сторони, яка вимагає проведення такої експертизи.
11.6. Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду, умов Договору
страхування та наданих Страхувальником документів.
11.7. Розмір збитків визначається, якщо інше не передбачено Договором страхування:
11.7.1. при повному знищенні (загибелі)/втраті майна - як дійсна його вартість на день
настання страхового випадку з відрахуванням вартості залишків майна, придатних до
реалізації або здачі в металобрухт, утиль, тощо, але не більше страхової суми за Договором
страхування;
Повна загибель має місце, якщо відновлювальні витрати з врахуванням (без
врахування) зносу разом з залишковою вартістю перевищують дійсну (бухгалтерську,
відновлювальну, оціночну, заявлену) вартість застрахованого майна.
10.7.2. при пошкодженні майна - як розмір витрат на його відновлення до стану, в якому
застраховане майно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;
11.7.3. при знищені (загибелі) або втраті (викрадені) товарних та матеріальних запасів - як
собівартість майна на момент настання страхового випадку, але не більше суми, необхідної
для придбання повністю аналогічного майна та ліміту відповідальності за таким майном,
обумовленої Договором страхування;
11.7.4. при пошкодженні товарних та матеріальних запасів – за вибором Страховика, в
залежності від виду товарних та матеріальних запасів, їх властивостей та характеру
пошкоджень:
11.7.4.1. як сума витрат на відтворення до стану, в якому майно знаходилось до настання
страхового випадку, але не більше собівартості, та/або суми, необхідної для придбання
майна, повністю аналогічного тому, що застраховане, та ліміту відповідальності,
обумовленим Договором страхування;
11.7.4.2. у розмірі собівартості майна за вирахуванням вартості залишків, придатних до
подальшого використання (вартість знецінення), але не більше суми необхідної для
придбання майна, повністю аналогічного тому, що застраховане, та страхової суми, ліміту
відповідальності за таким майном, обумовленої Договором страхування.
11.8. Відновлювальні витрати включають в себе:
11.8.1. витрати на матеріали і запасні частини, необхідні для відновлення;
11.8.2. витрати на оплату ремонтних робіт;
11.8.3. витрати на транспортування матеріалів, деталей та частин до місця проведення
відновлюваних/ремонтних робіт;
Витрати на відновлення визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів, що
замінюються у процесі відновлення (ремонту), та запасних частин, якщо це передбачено
Договором страхування.
11.9. До витрат на відновлення не включаються:
- витрати, пов'язані зі зміною та/або поліпшенням застрахованого майна;
- витрати на тимчасовий (допоміжний) ремонт або тимчасове (допоміжне) відновлення;
- витрати по перероблюванню устаткування та обладнання, його профілактичний ремонт та
обслуговування;
- вартість матеріалів, деталей, запасних частин, що були замінені, при можливості їх
відновлювального ремонту (приведення до стану придатності для подальшого
використання);
- додаткові витрати на оплату термінових робіт, ремонтних робіт, які проводяться у вихідні
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або святкові, неробочі дні, у нічний або у понаднормативний час;
- витрати на оплату термінової доставки, в т.ч. авіаперевезень матеріалів, деталей та запасних
частин
- інші витрати, зроблені понад необхідні.
11.10. Якщо здійснюється заміна пошкоджених частин, не зважаючи на те, що був можливий
їх ремонт без загрози безпеки експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує
Страхувальникові вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їх заміни, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
11.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, розмір страхового відшкодування
визначається Страховиком, виходячи з розміру збитку з урахуванням:
11.11.1. страхової суми;
11.11.2. пропорційного відношення страхової суми до дійсної вартості майна на момент
настання страхового випадку;
11.11.3.зносу майна, якщо інше не передбачено Договором страхування;
11.11.4.розміру та виду франшизи, обумовленої Договором страхування;
11.11.5. суми, що відшкодована Страхувальнику особою, виною у заподіянні збитків;
11.11.6. зменшення розміру страхового відшкодування у випадках, передбаченими цими
Правилами;
11.11.7. вартості залишків застрахованого майна;
11.11.8. інших випадків, зазначених у Договорі страхування.
11.12. Перелік документів, які мають бути надані Страхувальником для підтвердження
настання страхового випадку та розміру збитку, та на підставі яких проводиться виплата
страхового відшкодування:
- договір страхування;
- документи, що підтверджують право Страхувальника на володіння, користування та
розпорядження застрахованим майном;
- письмова заява Страхувальника про настання страхового випадку;
- письмова заява Страхувальника на виплату страхового відшкодування;
- документ, що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний код – для фізичної особи,
установчі документи – для юридичної особи) Страхувальника та Вигодонабувача;
- довідки компетентних органів в залежності від обставин страхового випадку, що свідчать
про час, обставини, причини і характер збитку та щодо підтвердження настання страхового
випадку;
- список всього покритого страхуванням майна та майна, яке було втрачене, викрадене,
пошкоджене або знищене в результаті настання страхового випадку, а також
інвентаризаційні, складські відомості, бухгалтерську або будь-яку іншу звітну документацію
(наприклад, договір купівлі-продажу, договір оренди, чеки, квитанції, рахунки, фактури на
придбання застрахованого майна, виписки, інвентарні картки/книги, виписки з книг
складського обліку тощо);
- документи, що підтверджують розмір збитків: акт товарознавчої незалежної експертизи про
розмір збитку, погоджені (визнані) Страховиком рахунки ремонтних підприємств,
кошториси, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до застрахованого
майна. Витрати на проведення експертизи сплачує Страховик, якщо інше не передбачено в
Договорі страхування;
- документи, що підтверджують додаткові витрати Страхувальника, понесені внаслідок
настання події, що має ознаки страхового випадку;
- фото та/або відеоматеріали (по можливості);
- копія заяви в органи Міністерства внутрішніх справ України з підтвердженням факту її
приймання цим органом (у випадку протиправних дій третіх осіб, кражідки, грабежу, розбою
тощо);
- копія довідки (постанови, повідомлення) про внесення відповідних відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та початок досудового розслідування (порушення
кримінального провадження), зупинення досудового розслідування або закриття
кримінального провадження, - у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що
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спричинили виникнення збитків, брали участь органи Міністерства внутрішніх справ
України, прокуратури або інші правоохоронні органи;
- лист Вигодонабувача, в якому зазначається сума простроченої заборгованості за Кредитним
договором (якщо Вигодонабувач є позикодавцем), порядок виплати страхового
відшкодування (Вигодонабувачу або безпосередньо Страхувальнику) та реквізити для сплати
страхового відшкодування;
- за наявності - перелік осіб, відповідальних за завдані збитки із зазначенням
ПІБ/найменування, місця реєстрації/місцезнаходження, телефон;
- інші документи, що мають відношення до причин та наслідків страхового випадку, розміру
заподіяного збитку та визнання винних осіб тощо, враховуючи особливості конкретного
страхового випадку, надання яких передбачено законодавством, умовами конкретного
Договору страхування або за мотивованою вимогою Страховика.
11.13. Страховик має право вимагати проведення Страхувальником будь-яких експертиз,
досліджень, висновків, тощо необхідних для становлення причин та обставин настання
страхового випадку, а Страхувальник зобов’язаний їх провести. Витрати, пов’язані з їх
проведенням, сплачує Страховик, якщо інше не передбачено Договором страхування.
11.14. Остаточний перелік документів, вказаних в п. 11.12. Правил, визначається
Страховиком на підставі достатності для визначення обставин та наслідків страхового
випадку.
11.15. Якщо страхова сума у Договорі страхування становила визначену частку (%) від його
вартості, то розмір страхового відшкодування визначається Страховиком у тій пропорції до
суми збитків, у якій страхова сума співвідноситься з вартістю застрахованого майна.
11.16. Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування
страхова премія була сплачена неповністю (у разі сплати її частинами), Страховик визначає
розмір страхового відшкодування за вирахуванням несплаченої частини страхової премії або
пропорційно до сплаченої страхової премії, або на інших умовах передбачених Договором
страхування.
11.17. Страхове відшкодування зменшується на будь-які суми, що отримані
Страхувальником за страховим випадком від третіх осіб, як юридичних, так і фізичних
(включаючи винних у настанні страхового випадку, охоронні структури тощо).
11.18. У разі виплати страхового відшкодування у розмірі страхової суми Страховик набуває
право власності на застраховане майно, або його частину, що залишилася після страхового
випадку.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Після одержання всіх необхідних документів рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 15-ти робочих днів з
дати отримання останнього документу, що підтверджує настання страхового випадку та
розмір збитків. Рішення про виплату оформлюється Страховим актом.
При необхідності Страховик робить запити про відомості, які пов’язані з страховим
випадком у правоохоронні органи, медичні установи, інші підприємства, установи та
організації, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.
12.2. Протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування Страхувальнику та Вигодонабувачу надсилається відповідне повідомлення з
обґрунтуванням причин такої відмови.
12.3. Страхове відшкодування виплачується на підставі складеного Страховиком або
уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) Страхового акту (аварійного
сертифіката) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
12.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку,
що не підтверджена відповідними документами.
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12.5. Сума всіх страхових виплат за Договором страхування не може перевищувати розміру
зазначеної у ньому страхової суми.
12.6. Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику/Вигодонабувачу або, за
письмовою згодою Сторін, фізичним або юридичним особам, що беруть участь в наданні
послуг по відновленню пошкодженого майна. У випадку виплати страхового відшкодування
безпосередньо Страхувальнику, до розрахунку страхового відшкодування приймається сума
у розмірі 80% від розміру збитку, а після надання документів, що підтверджують факт
виконання відновлювальних робіт, факт оплати за виконані відновлювані роботи,
здійснюється перерахунок страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
12.7. Якщо інше не передбачено Договором страхування, після здійснення відновлювального
ремонту Страхувальник письмово повідомляє про це Страховика та надає йому можливість
для огляду та підписання Акту післяремонтного огляду відновленого майна. В разі
невиконання Страхувальником цього обов’язку, при розрахунку страхових відшкодувань за
страховими випадками, що будуть мати місце в період дії цього Договору відносно цього
майна, з розміру страхового відшкодування вираховується вартість відновлювального
ремонту, факт здійснення якого не підтверджений Актом післяремонтного огляду
відновленого майна, підписаним Страховиком та Страхувальником.
12.8. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з
розрахункового рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.
12.9. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування:
- 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 Страхувальника або особи, на користь якої укладено
Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
- вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування, та обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику, про факт
настання страхового випадку або обставини його настання;
- отримання Страхувальником, або особою, на користь якої укладено Договір страхування
повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
- неподання Страхувальником (відповідно до умов Договору страхування) 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 та дати, з наявністю виправлень та такого іншого) чи
подання документів, які містять недостовірну інформацію щодо строку, причин, обставин
страхового випадку;
- неповідомлення Страховика про існування інших чинних Договорів страхування щодо
предмету договору страхування;
- навмисне неприйняття розумних необхідних та доступних заходів щодо зменшення збитків
в тій мірі, в якій такі дії Страхувальника призвели до збільшення розміру збитків;
- невиконання або неналежне виконання Страхувальником будь-яких його зобов'язань,
передбаченим Договором страхування та цими Правилами;
- Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи,
відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком згідно умов Договору
страхування, або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника
(Вигодонабувача);
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- не дотримання Страхувальником (його працівниками) інструкцій по зберіганню,
експлуатації та обслуговуванню застрахованого майна, а також використання його для цілей
інших, ніж ті, для яких він призначений;
- неповідомлення та/або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про зміну страхового
ризику;
- інші випадки, передбачені законом.
12.10. Договором страхування можуть бути передбачені інші випадки для відмови у виплаті
страхового відшкодування.
12.11. Відмова Страховика в виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником в судовому порядку.
13.УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
13.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі:
13.1.1. закінчення строку дії;
13.1.2. виконання Страховиком зобов'язань за Договором страхування в повному обсязі;
13.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування
строки. При цьому, Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку,
якщо черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо
інше не передбачено умовами Договору страхування;
13.1.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
13.1.5. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24
Законом України «Про страхування»;
13.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
13.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
13.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
13.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
13.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника,
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
13.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика,
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
13.6. Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави припинення дії
Договору страхування, якщо це не суперечить законодавству України.
13.7. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
13.8. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії Договору
страхування, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових
випадків (виплати страхових відшкодувань або прийняття рішень про відмову у виплаті).
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14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
14.1. Всі спори, щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом
переговорів та, при необхідності, із залученням незалежних експертів (спеціалістів,
оцінювачів).
14.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в
судовому порядку відповідно до законодавства України.
15. ОСОБЛИВІ УМОВИ
15.1. Додаткові умови страхування майна у холодильних камерах.
Страховик укладає Договори страхування товарів, що розташовані в холодильних
установках або в камерах із «контрольованою атмосферою» на підставі цих Правил.
15.1.1. Камерами з «контрольованою атмосферою» вважаються ємності, у яких здійснюється
тривале (понад один місяць) зберігання майна в умовах, у яких забезпечується не тільки
постійна температура зберігання, але й інші постійні параметри повітряно-газової суміші. До
них відносяться, зокрема, вологість, тиск, відмінний від звичного повітря газовий склад
суміші, граничні норми пилу або інших твердих компонентів в цій суміші або інші
аналогічні параметри. Ці камери повинні відчинятись для розміщення або вилучення майна,
що в них зберігається, тільки за суворо визначеним графіком, який не припускає порушень
режиму зберігання.
15.1.2. За цими Додатковими умовами застрахованими можуть бути:
- заморожені, охолоджені або свіжі продукти харчування, що підлягають зберіганню в
холодильних установках при визначеному для цих продуктів температурному режимі;
- інші товари або продукти, що зберігаються в холодильних установках при визначеній
температурі й інших параметрах спеціального режиму;
- інше майно, що зберігається у камерах із «контрольованою атмосферою».
15.1.3. При страхуванні таких товарів Страхувальник зобов'язаний до укладання Договору
страхування інформувати Страховика про причини, що викликають необхідність зберігання
цих товарів в умовах спеціального температурного або кліматичного режиму і специфічних
ризиків, пов'язаних із їхнім пошкодженням або псуванням внаслідок порушення
температурного або кліматичного режиму, якщо це передбачено Договором страхування.
15.1.4. Страховий захист відповідно до цих Додаткових умов не поширюється на
саме холодильне та інше допоміжне обладнання й інвентар, а також холодоагент, що
забезпечує функціонування холодильної установки.
15.1.5. Страховими випадками є знищення, пошкодження Застрахованого майна, що сталися
внаслідок поломок або пошкоджень холодильного устаткування через:
15.1.5.1. помилки в експлуатації або обслуговуванні машин і обладнання, необережності
обслуговуючого персоналу;
15.1.5.2. поломки або дефекти холодильних установок та/або несправність регулюючих
приладів;
15.1.5.3. вплив електричного струму (коротке замикання, різке підвищення сили струму або
напруги в електромережі й інших аналогічних причин, включаючи збитки, що настали
внаслідок загорання або згорання електроустаткування, пожежі, вибуху джерел струму);
15.1.5.4. перевантаження, перегрів, вібрації, розлад, заклинювання, засмічення сторонніми
предметами, дії відцентрової сили або перевантаження матеріалу;
15.1.5.5. вихід із ладу вимірювальних приладів, контрольних систем і систем безпеки;
15.1.5.6. раптове припинення подачі електричного струму;
15.1.5.7. випадки передбачені п.п. 3.4.1.- 3.4.6, 3.4.8 – 3.4.9 цих Правил.
15.1.6. Страховий захист щодо Застрахованого майна, що зберігається в камерах із
«контрольованою атмосферою» визначається у Договорі страхування на підставі ризиків
передбачених п. п.15.1.5.1.- 15.1.5.7. цих Правил.
15.1.7. Не підлягають відшкодуванню збитки, що настали внаслідок:
15.1.7.1. дефектів машин і обладнання, що мали місце на момент укладання Договору
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страхування та були відомі Страхувальнику або його представникам;
15.1.7.2. тривалої експлуатації Застрахованого майна, поступового впливу температурних,
механічних, атмосферних умов його експлуатації, надмірного утворення іржі, накипу, шламу
або інших відкладень;
15.1.7.3. експериментальних або дослідних випробувань, робіт;
15.1.7.4. зносу і поступових змін під впливом механічних, атмосферних або температурних
факторів;
15.1.7.5. помилок та недоліків, за які несуть відповідальність інші особи по договорах
постачання, гарантії якості машин і обладнання, підряду і ремонту.
15.1.8. Товарні запаси вважаються застрахованими тільки в тих приміщеннях (холодильних
установках, камерах із «контрольованою атмосферою»), що вказані в Договорі страхування.
15.1.9. Період очікування - це період часу, протягом якого майно, що перебуває на зберіганні
в холодильних камерах не повинно псуватись після припинення або виходу з ладу
холодильних агрегатів за умови, що холодильна камера протягом цього часу залишається
постійно закритою. Тривалість періоду очікування для окремих категорій Застрахованого
майна повинна вказуватися в Заяві на страхування.
15.1.10. Період очікування починається з моменту настання події, що може спричинити,
відповідно до п.15.1.5. цих Правил, зобов'язання Страховика виплатити страхове
відшкодування.
15.1.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, збитки, що настали протягом
періоду очікування внаслідок відхилень від заданих температур зберігання, страхуванням не
покриваються і відшкодуванню не підлягають за винятком випадків, коли вони були
викликані:
- попаданням у холодильну камеру холодоагенту внаслідок його витоку або викиду;
- випадковим заморожуванням продуктів, що знаходяться на зберіганні;
- псуванням охолоджених продуктів, що раніше досягли потрібної температури
охолодження.
15.1.12. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник зобов'язаний:
- вести журнал режиму роботи кожної холодильної камери з визначенням температур
охолодження в камері, а також інших необхідних даних;
- вживати усі необхідні заходи щодо забезпечення нормальної роботи холодильної установки
відповідно до інструкцій виробника, правил експлуатації;
- забезпечувати постійне технічне обслуговування холодильної установки, контроль за її
роботою і догляд за нею з боку кваліфікованого технічного персоналу;
- забезпечити представникам Страховика доступ до місць страхування, документів по обліку
Застрахованого майна, журналів режиму роботи холодильних камер з метою огляду
Застрахованого майна й оцінки ступеню прийнятого на страхування ризику.
15.1.13. Інші умови страхування майна у холодильних камерах визначаються у Договорі
страхування на підставі цих Правил.
15.2. Додаткові умови страхування готівки, цінних паперів та інших цінностей у касі,
сейфах, банкоматах і банківських сховищах.
15.2.1. На страхування за цими Додатковими умовами приймаються: готівка (казначейські
квитки, банкноти, монети), цінні папери (акції, облігації, векселя й т. ін.), дорогоцінні метали
в злитках та інших цінності в касі, сейфах, банкоматах і банківських сховищах.
Каси - це ізольоване приміщення, призначене для прийому, видачі і тимчасового
зберігання готівки й обладнане відповідно до вимог Національного Банку України.
Банківське сховище - це ізольоване приміщення в банках, спеціально призначене для
довготривалого схову готівки у великих обсягах і цінностей, система захисту якого
відповідає спеціальним вимогам, що пред'являються до об'єктів такого роду.
15.2.2. Страховим випадком за цими Додатковими умовами є знищення або пошкодження
майна, що зазначене у п. 15.2.1. цих Правил від ризиків, зазначених у п.п.3.4.1-3.4.6., 3.4.8 –
3.4.9 цих Правил.
15.2.3. Відшкодуванню підлягають збитки, заподіяні Страхувальнику в період перебування
застрахованого майна у касі, сейфі, банкоматах або банківському сховищі.
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15.2.4. Страхові суми (ліміт відповідальності Страховика) встановлюються в таких
розмірах:
- для готівки – у межах ліміту, встановленого відповідно до чинного законодавства України
або у межах погодженого ліміту відповідальності, що зазначається в Договорі страхування;
- для цінних паперів та інших цінностей – у межах погодженого ліміту відповідальності,
що зазначається в Договорі страхування.
15.2.5. Страхувальник зобов'язаний:
- оформляти касові операції відповідно до вимог, затверджених Держкомстатом,
Національним Банком України і Міністерством фінансів України;
- виконувати передбачені законами, нормативними актами та Договором страхування
правила охорони і зберігання цінностей;
- у позаробочий час забезпечувати замикання і пломбування приміщень і сховищ, а в місцях
зберігання цінностей вживати усіх заходів щодо забезпечення ступеня безпеки, передбаченої
для цих місць відповідними нормативно-правовими актами.
15.2.6. При страхуванні готівки, цінних паперів та інших цінностей підвищенням ступеню
страхового ризику вважається:
15.2.6.1. усунення або заміна на менш надійні сховища, передбачені для готівки, цінних
паперів та інших цінностей або зниження ступеню надійності місць зберігання;
15.2.6.2. ремонт або переустаткування будинків і приміщень, в яких зберігаються
застраховані готівка, цінні папери та інші цінності, а також ремонт будинків і споруд, що
безпосередньо примикають до них, або встановлення на таких будинках риштувань або
підіймачів;
15.2.6.3. звільнення на тривалий термін строк (понад 30 календарних днів) приміщень, що
безпосередньо (зверху, знизу або збоку) примикають до приміщення, де зберігаються
застраховані готівка, цінні папери та інші цінності;
15.2.6.4. припинення господарської діяльності Страхувальника на тривалий строк (понад 30
днів);
15.2.6.5. неприйняття Страхувальником заходів щодо негайної (протягом 24 годин) заміни
замків в приміщеннях і сховищах, де зберігаються застраховані готівка, цінні папери та інші
цінності на рівноцінні у випадку, якщо ключі до таких замків втрачені.
15.2.7. Страхувальник зобов'язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування,
негайно зробити усе можливе для усунення обставин, що збільшують ризик, у разі
неможливості цього здійснити за погодженням із Страховиком додаткові заходи безпеки.
У випадку невиконання Страхувальником зобов'язань, вказаних вище, Страховик має
право достроково припинити дію Договору страхування або відмовити у виплаті страхового
відшкодування, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
15.2.8. При настанні страхового випадку Страхувальник також зобов'язаний, якщо це
передбачено Договором страхування:
- вжити заходів щодо охорони каси та сейфів/банкоматів або рятування майна;
- після одержання дозволу відповідних органів зробити перевірку наявності готівкових
коштів та інших цінностей до початку касових операцій, склавши акт встановленої форми.
15.2.9. Розмір страхового відшкодування визначається:
15.2.9.1. при страхуванні готівки:
- у випадку повного знищення або втрати – по номіналу на основі завіреної виписки з касової
книги;
- у випадку часткового пошкодження – в межах страхової суми (на підставі експертного
висновку розрахунково-касового центру Національного Банку України про придатність
банкнот для їх подальшого використання) з вирахуванням номінальної вартості банкнот,
придатних до обігу, і компенсації, отриманої за здані, пошкоджені й ідентифіковані
банкноти.
- у випадку, коли експерт сховища Національного Банку України виносить висновок про
неможливість обміну пошкоджених грошових знаків, страхове відшкодування виплачується
як у випадку їхнього повного знищення.
15.2.9.2. при страхуванні державних цінних паперів, що не котуються – на основі
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номінальної вартості.
15.2.9.3. при страхуванні акцій – на основі їхньої номінальної/балансової вартості.
15.2.9.4. при страхуванні інших цінних паперів, що нотуються на біржі або спеціальних
аукціонах, котування яких регулярно публікуються – на базі середньоринкової вартості
(середньої ціни між ціною покупки і ціною продажу) на день настання страхового випадку.
15.2.9.5. при страхуванні дорогоцінних металів та інших цінностей – на основі біржових цін
або експертної оцінки.
15.2.10. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхове відшкодування
виплачується тільки у тому разі, коли на момент страхового випадку вказане у Договорі
страхування майно перебувало в спеціальних сховищах, таких як броньовані приміщення,
каса, сейфи, банкомати і банківських сховищах.
Страховик має право вказувати в Договорі страхування тип і ступінь безпеки таких
сховищ, а також висувати інші вимоги щодо забезпечення збереження майна.
15.2.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, ці Додаткові умови страхування
не поширюється на:
- перевезення або транспортування готівки та інших цінностей;
- банкноти, що втратили ознаки платоспроможності;
- матеріальну відповідальність касира, пов'язану з помилками при видачі або прийнятті
готівки;
- зникнення (недостача) готівки, цінних паперів та інших цінностей;
- цінні папери Страхувальника, що зберігаються в депозитарії, якщо Страхувальник не є
депозитарієм.
15.2.12. Інші умови страхування готівки в касі, сейфах, банкоматах і банківських сховищах
визначаються у Договорі страхування згідно з цими Правилами.
15.3. Додаткові умови страхування творів мистецтва, антикваріату та виставкових
експонатів.
Страховик укладає Договори страхування творів мистецтва, антикваріату, музейних
та виставкових експонатів тощо на підставі цих Додаткових умов та інших умов цих Правил.
15.3.1. На страхування приймаються твори мистецтва (предмети живопису, картини,
скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва тощо), колекції, предмети
антикваріату, музейні і виставкові експонати/зразки (марки, монети, грошові знаки, бони,
малюнки, картини, скульптури тощо).
15.3.2. Страховими випадками є знищення або пошкодження застрахованого майна від
ризиків, зазначених в п. п. 3.4.1-3.4.6., 3.4.8 – 3.4.9 цих Правил.
15.3.3. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін.
15.3.4. Розмір страхової суми не може перевищувати вартості творів мистецтва та
антикваріату. Для об'єктивної оцінки вартості творів мистецтва та антикваріату Страховик
має право залучати експертів - оцінювачів. Експертами можуть виступати як визнані, так і
сертифіковані експерти або експертні бюро.
15.3.5. Страхова сума може уточнюватися залежно від динаміки реальної (ринкової) вартості
творів мистецтва та антикваріату.
15.3.6. Для укладання Договору страхування Страхувальник зобов'язаний надати
Страховику, якщо інше не передбачено Договором страхування:
15.3.6.1. перелік майна із зазначенням найменування (назви), автора роботи і вартості
кожного предмета тощо;
15.3.6.2. копії договорів Страхувальника з його контрагентами (у випадку передачі творів
мистецтв для демонстрації в інших експозиціях, перевезення, зберігання або для інших
цілей), а також інші необхідні для укладання Договору страхування документи на вимогу
Страховика.
15.3.7. Не підлягають відшкодуванню збитки, що настали внаслідок:
- природного зносу та амортизації творів мистецтва;
- наслідків будь-якого ремонту або реставрації творів мистецтв;
- несприятливого впливу повітря, вологи, температури, сонячних променів, проявів
«внутрішніх властивостей», тобто процесу розпаду матеріалів, які були використані при
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написанні картини (помутніння фарб, іржа, окислювання);
- пошкодження рослинами і тваринами;
- крадіжки, викрадення внаслідок грабежу, розбою, зникнення, підробки, підміни,
присвоєння співробітниками Страхувальника або його уповноваженими представниками або
їхнього сприяння таким подіям пошкодження, заподіяного самим власником.
15.3.8. Інші умови страхування творів мистецтва, антикваріату та виставкових експонатів
визначаються у Договорі страхування на підставі цих Правил.
15.4. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником лише в
письмовому вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного
зв'язку та електронної пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).
15.5. Договором страхування може бути передбачено, що сторони мають право припиняти
виконання своїх обов'язків за Договором страхування у випадку настання на території дії
страхового покриття обставин форс-мажор (введення органами влади особливого положення
та інших надзвичайних заходів, стихійних лих, початку військових дій тощо).
15.6. Зміни та доповнення до цих Правил, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, включаючи перелік предметів
Договору страхування та страхових ризиків, реєструються в Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
15.7. Права та обов’язки Страховика та/або Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом
України «Про страхування», повинні бути передбачені Договором страхування.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування майна [іншого, ніж залізничний транспорт, наземний
транспорт (крім залізничного), повітряний транспорт, водний транспорт (морський внутрішній та
інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)]
Річні базові страхові тарифи зі страхування майна (у % від страхової суми)

Страхові
ризики

Вогонь
Транспортна
шкода
Стихійні
явища
Пошкодження
водою з
водопровідних,
каналізаційних,
опалювальних
систем і
системи
пожежогасіння
Крадіжка зі
зламом,
грабіж, розбій
Протиправні
дії третіх осіб
Бій скла,
вітрин,
дзеркал
Пошкодження
майна
внаслідок
проведення
вантажнорозвантажува
льних робіт,
переміщення
та обробки у
місці
страхування
Пошкодження
майна під час
проведення
страйків та
масових
безладь
Всі ризики

Будівлі та
Комп’ютери,
Внутрішнє Обладнання
споруди
оргтехніка,
оздоблення
та
та/або
теле-, відео-,
(внутрішній устаткуванприміщенаудіо-, радіоремонт)
ня
ня
техніка

Скляні
елементи
Меблі та
Товарні та будинофісне
Інше
матеріальків і
обладнанмайно
ні запаси споруд,
ня
та/або
приміщень

0,0684

0,088

0,0983

0,098

0,0858

0,0966

0,120

0,085

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

0,0017

0,055

0,0017

0,0085

0,0085

0,01

0,01

0,01

0,0085

0,02

0,02

0,0255

0,0425

0,01

0,0376

0,0305

0,034

0,001

0,0305

х

х

0,017

0,064

0,026

0,031

0,008

0,026

0,014

0,017

0,028

0,035

0,0205

0,017

0,236

0,0205

х

х

х

х

х

х

0,236

х

х

х

х

х

х

0,088

0,236

0,076

0,17

0,22

0,35

0,35

0,35

0,35

0,65

0,35

0,2881

0,3777

0,515

0,5963

0,5245

0,6268

1,562

0,6097

Знижувальні та підвищувальні коефіцієнти, методика розрахунку страхового платежу:
Страховий брутто платіж розраховується за формулою:
= ∗ ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7,
де Р сума страхового брутто платежу;
Sстрахова сума;
Kрічний базовий страховий тариф, %;
К1-K7 - знижувальні та/або підвищувальні коефіцієнти.
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В залежності від галузі народного господарства, до якої відноситься майновий комплекс або
окремі будівлі та споруди до страхових тарифів застосовується коефіцієнт К1:
Галузь

К1

Будівельна

1,05

Паливно-енергетична

2,00

Легка

1,00

Машинобудівна
Металургійна
Нафтохімічна
Харчова
Хімічна
Целюлозно-паперова
Деревообробна
Поліграфічна

1,30
1,30
2,30
1,30
1,55
1,80
2,05
1,50

Скляна

1,30

В залежності від наявності та стану засобів та систем пожежогасіння до страхових тарифів
застосовується коефіцієнт К2:
Засоби та системи пожежогасіння

К2

вогнегасники

1

системи пожежогасіння
спринклерні системи пожежогасіння

0,95
0,7

системи пожежної сигналізації

0,9

професійні команди органів пожежного нагляду
добровільні пожежні дружини
власні професійні команди

0,85
0,95
0,8

наявність поряд пожежної частини

0,9

В залежності від наявності та стану охорони до страхових тарифів застосовується коефіцієнт К3:
Охорона

К3

внутрішня охорона

0,85

охоронна сигналізація

0,9

пропускна система

0,95

цілодобова охорона

0,9

службові собаки

0,75

В залежності від деяких інших чинників до страхового тарифу можуть застосовуватись
коефіцієнти К4
Інші чинники
наявність пожежо-, вибухонебезпечних речовин
зберігання/наявність легкозаймистих речовин

К4
1,1
1,2

будівлі понад 12 поверхів/приміщення, що знаходяться в таких
будівлях на 12

1,1

майно, що розташоване в горах
майно, що розташоване неподалік водосховищ та дамб
майно, що розташоване в заплавах річок

1,25
1,25
1,19
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