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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих Додаткових умов
добровільного страхування майна при проведенні будівельно-монтажних робіт (далі – Додаткові
умови), Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком» (далі – Страховик) укладає
Договори добровільного страхування майна при проведенні будівельно-монтажних робіт (далі за
текстом – Договори страхування) з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі
- Страхувальниками).
1.2. Ці Додаткові умови регулюють відносини, які виникають між Страховиком та
Страхувальниками з приводу здійснення страхування на випадок спричинення шкоди
застрахованому майну (об’єктам будівництва, спорудам, будівельно – монтажному обладнанню,
тощо) в період проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції, капітальному
ремонту або інших будівельно – монтажних робіт.
1.3. Ці Додаткові умови встановлюють загальні умови і порядок укладання Договорів
страхування. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні Договорів страхування.
За згодою Сторін у Договір страхування можуть бути включені також інші умови, що не
суперечать цим Додатковим умовам.
1.4. Страхувальниками за цими Додатковими умовами можуть бути юридичні або дієздатні
фізичні особи, незалежно від форми власності і господарювання (Замовник), підрядні
(субпідрядні) будівельно – монтажні організації, що мають право відповідно до законодавства на
проведення будівельно – монтажних робіт, які уклали зі Страховиком Договір страхування.
1.5. Страхувальник має право при укладенні Договору страхування призначити фізичних осіб або
юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків в результаті настання страхового
випадку, для отримання страхового відшкодування. Страхувальник має право протягом строку дії
Договору страхування змінити Вигодонабувача до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Даними Додатковими умовами встановлюється визначення термінів та понять, що
використовуються в Додаткових умовах та в Договорі страхування:
Будівельний майданчик

–

Будівельні та монтажні –
роботи
загального
призначення
(далі
–
будівельно-монтажні
роботи)

територія, яка виділяється в установленому порядку для
будівництва об’єктів, розміщення тимчасових будівель,
споруд та інженерних мереж, будівельної техніки,
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання,
які використовуються у процесі будівництва.
роботи з:
- улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
- улаштування фундаментів із застосуванням паль
- улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними
способами
- зведення металевих конструкцій
- зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
- зведення монолітних бетонних, залізобетонних та
армоцементних конструкцій
- зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
- зведення дерев’яних конструкцій
- будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
- розробка гірничих споруд та комплексів
- реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація
пам’яток культурної спадщини
- монтаж технологічного устаткування
- виконання пусконалагоджувальних робіт:
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Будівельні роботи

–

Будівництво

-

Вигодонабувач

–

Витрати з
території

розчищення –

Відповідні
органи

компетентні

- електротехнічних пристроїв
- автоматизованих систем управління
- систем вентиляції та кондиціонування повітря
- підйомно-транспортного устаткування
- металообробного устаткування
- холодильних і компресорних установок
- теплоенергетичного устаткування
- деревообробного устаткування
- водопостачання та водовідведення.
процес зведення нових, реконструкція, капітальний ремонт,
технічне переоснащення об’єктів будівництва.
процесс проведення загальних та спеціалізованих робіт з
будівництва будівель і споруд. Включає нове будівництво,
ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення
будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт, а
також будівництво тимчасових об'єктів.
При цьому, загальне будівництво включає будівництво
цілісних житлових комплексів, офісних будівель, магазинів
та
інших
громадських
і
комунальних
або
сільськогосподарських будівель тощо, інженерних споруд,
таких як автомобільні дороги, вулиці, мости, тунелі,
залізниці, аеродроми, порти та інші водні об'єкти, іригаційні
системи, каналізації, промислові об'єкти, трубопроводи та
лінії електропередачі, спортивні комплекси тощо.
Спеціалізовані будівельні роботи - будівництво частин
будівель та інженерних споруд, або роботи з підготовки до
будівництва. Укладання паль, будівельні роботи нульового
циклу, монтаж внутрішніх комунікацій, бетонні роботи,
укладання цегли, зведення риштовань, покрівельні роботи,
зведення сталевих конструкцій за умови, що елементи цих
конструкцій випускає інша організація, роботи із завершення
будівництва.
фізична або юридична особа, на користь якої укладено
Договір страхування і яка має майновий інтерес у
застрахованому майні та може зазнати збитків внаслідок
настання страхового випадку.
витрати, необхідні для приведення території проведення
будівельно-монтажних робіт у стан, що придатний для
проведення відновлювальних робіт і продовження
будівельно-монтажних робіт, а саме: витрати на розчищення
території від уламків (залишків) майна, пошкодженого у
результаті настання страхового випадку, включаючи витрати
на знесення, вивезення та видалення пошкодженого
будівельно-монтажного або іншого застрахованого майна;
витрати на вивезення та видалення сміття після пожежі, що
утворилося в результаті настання страхового випадку, інші
витрати, узгоджені зі Страховиком.
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;
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Груба необережність

–

Дійсна вартість майна

–

Договір підряду

–

Експлуатаційний знос

–

- 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.
ступінь вини Страхувальника (та/або його працівника,
представника), 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.
вартість застрахованого майна, яка встановлюється за цінами
і тарифами, що діють на дату оцінки такого майна
(наприклад, на момент укладення Договору страхування або
на момент безпосередньо перед настанням страхового
випадку).
Дійсною (ринковою) вартістю може вважатися:
– вартість майна в місці його перебування на дату оцінки
вартості, яка визначається виходячи з витрат, необхідних для
оплати вартості відновлення пошкодженого майна до
початкового стану з вирахуванням зносу застрахованого
майна або створення (придбання) нового майна, повністю
ідентичного (аналогічного) втраченому;
– вартість, за яку можливе відчуження майна (його
складових) на ринку подібного майна (його складових) на
дату оцінки вартості за угодою, укладеною між покупцем та
продавцем, після проведення відповідного дослідження
ринку подібного майна за умови, що кожна зі сторін діяла зі
знанням справи, розсудливо і без примусу.
Дійсна (ринкова) вартість може визначатися на підставі таких
документів: акту (висновку) експертного товарознавчого
дослідження (експертизи), договору купівлі-продажу,
каталогу офіційного дилера або інших офіційних каталогів та
документів, що містять інформацію про вартість
аналогічного майна в даному регіоні.
документ, що регулює взаємовідносини Замовника і
Підрядника. За Договором підряду Підрядник зобов'язується
на свій ризик виконати певну роботу за завданням Замовника,
а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану
роботу.
втрата елементами застрахованого майна своїх початкових
технічних характеристик, споживчих властивостей або
придатності внаслідок дії умов експлуатації та впливу
навколишнього природного середовища.
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Замовник

–

Знищення
майна

(загибель), –

Існуюче майно

–

Ліміт
відповідальності –
Страховика

Монтажні роботи

Місце
дії
страхування

–

Договору –
(місце

сторона Договору підряду, яка за власним рішенням або
дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання
робіт (будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт
будівництва) та оплачує їх.
Тобто, Замовником може бути фізична чи юридична особа.
яка має у власності або у користуванні земельну ділянку для
забудови чи володіє на законних підставах об’єктом
будівництва, на якому має намір виконувати будівельні
роботи.
шкода, заподіяна застрахованому майну такого ступеня, при
якому:
– наступає втрата майном своїх експлуатаційних споживчих
якостей, внаслідок чого відновлення та подальше
використання цього майна за його призначенням стає
неможливим;
- вартість відновлювального ремонту дорівнює або більша
дійсної вартості застрахованого майна безпосередньо перед
настанням страхового випадку.
майно (в т.ч. об’єкти незавершеного будівництва), яке на
момент укладання Договору страхування розташоване на
території (акваторії) будівельного майданчика, на якому або
біля якого ведуться будівельно-монтажні роботи, включаючи
об'єкти будівництва, здані в експлуатацію в ході реалізації
будівельного проекту.
граничний розмір страхового відшкодування у межах
страхової суми, який за згодою сторін може встановлюватись
на окремі одиниці, групи, види застрахованого майна або їх
сукупність, по окремому страховому випадку, групі
страхових випадків, Договору страхування в цілому.
роботи з:
- монтажу технологічного устаткування;
- монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і
засобів вимірювання, іншого обладнання:
§ водопостачання та водовідведення;
§ опалення;
§ вентиляції і кондиціювання повітря;
§ газопостачання;
§ технологічних трубопроводів;
§ електропостачання і електроосвітлення;
§ засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних
приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,
інформаційних мереж
- монтажу зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і
засобів вимірювання, іншого обладнання:
§ водопостачання та водовідведення;
§ теплопостачання;
§ газопостачання;
§ магістральних нафтогазопроводів;
§ електропостачання і електроосвітлення;
§ зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
мереж
- монтажу інженерних споруд.
територія проведення будівельно – монтажних робіт
(будівельний майданчик), адреса розташування якого
зазначена в Договорі страхування.
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страхування/територія
страхового покриття)
Незаконні рішення, дії або –
бездіяльність
органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування

Об'єкт будівництва

–

Об'єкт монтажу

–

Об'єкт
незавершеного –
будівництва
Об'єкт
пусконалагоджувальних
робіт

–

Період
післяпускових –
гарантійних зобов’язань

Період
повного –
припинення робіт
Період
часткового –
припинення робіт

Період страхування

–

незаконні рішення - рішення прийняті з порушенням
встановленого порядку та (або) законодавчих норм
державно-владні веління у визначеній компетенцією
відповідного органу та (або) посадової чи службової особи
сфері;
незаконні дії - активні діяння відповідного органу або його
посадової чи службової особи, вчинені з порушенням
законодавчих норм;
незаконна бездіяльність - утримання зазначених органів або
їх посадових чи службових осіб від вчинення дій, які вони
зобов'язані були вчинити відповідно до своєї компетенції
(повноважень).
будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх
комплекси або частини, лінійні об’єкти інженернотранспортної інфраструктури.
обладнання
та/або
устаткування,
технологічні
металоконструкції,
будівельні
конструкції,
монтаж,
налагодження та/або пуск в експлуатацію яких здійснюється
на території місця страхування за відповідним проектом.
об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво,
понесені витрати на його спорудження та неприйнятий в
експлуатацію відповідно до законодавства.
змонтоване обладнання, включаючи всю технологічну
систему об'єкта (комплекс технологічного та інших видів
обладнання і трубопроводів, електротехнічних, санітарнотехнічних та інших видів пристроїв, систем і пристроїв
автоматизації, сигналізації, зв'язку, блокування тощо), на
якому проводяться роботи з доведення його до стану, при
якому забезпечується випуск продукції (виконання робіт,
надання послуг) в обсязі і з якістю, передбаченими проектом.
період встановленої нормами чинного законодавства або
Договором підряду гарантії, протягом якого Підрядник
зобов’язаний безоплатно виправити недоліки у будівельномонтажних роботах, що були виконані ним та виникли в
період будівельно-монтажних робіт до моменту передачі
об`єкту будівництва Замовнику.
припинення всіх будівельно-монтажних робіт та/або
консервація об’єкту будівництва та/або монтажу на
невизначений час, але не менше 3 (трьох) місяців, при
припиненні фінансування або по іншим підставам.
період тимчасового призупинення будівельно-монтажних
робіт (від 10 (десяти) до 3 (трьох) місяців), якщо інший строк
не передбачений Договором страхування), не передбачений
планом (графіком) проведення робіт, викликаний
призупиненням фінансування або перепроектуванням,
призупиненням (відкликанням) дозволу на право проведення
будівельних робіт або іншими подіями при відсутності
достатнього економічного або технологічного обґрунтування
призупинення будівельно-монтажних робіт. Призупинення
робіт у вихідні або святкові дні не вважається частковим
припиненням робіт.
зазначений у Договорі страхування період, протягом якого
Страховик здійснює страхування за Договором, а саме:
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Підготовчі роботи

–

Підрядник

–

Пошкодження майна

–

Пусконалагоджувальні
роботи

–

Сторони
страхування
Страховик

Договору –

Страховий
(покриття)
Строк
дії
страхування

захист –

–

Договору –

Страхова сума

–

Треті особи

–

період або його частина, протягом якого (якої) може
виникнути подія, що дає Страхувальнику (Вигодонабувачу)
підстави для отримання страхового відшкодування за
Договором страхування.
роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування
огородження будівельного майданчика та знесення будівель
і споруд, порушення елементів благоустрою в межах
відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи
із спорудження тимчасових виробничих та побутових
споруд, необхідних для організації і обслуговування
будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування
будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних
мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення
зелених насаджень.
юридична особа або дієздатна фізична особа, яка виконує
роботи за Договором підряду, укладеним з Замовником,
відповідно до чинного законодавства України.
шкода, заподіяна застрахованому майну такого ступеня, при
якому:
– наступає часткова втрата майном своїх експлуатаційних
якостей, що можуть бути відновлені з подальшим
використанням майна за його призначенням;
– витрати на відновлення з урахуванням використання
залишків майна, придатних для подальшої експлуатації або
реалізації,
менші
дійсної
вартості
пошкодженого
застрахованого об’єкта безпосередньо перед настанням
страхового випадку.
етап уведення об’єкта будівельно-монтажних робіт в
експлуатацію, під час якого закінчені будівництвом і
монтажем конструкції, системи і елементи приводяться до
стану експлуатаційної готовності з перевіркою їх на
відповідність параметрам і характеристикам, установленим у
проекті.
Страховик та Страхувальник.
Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком»,
яке на підставі цих Додаткових умов та положень чинного
законодавства України, укладає зі Страхувальниками
Договори добровільного страхування майна при проведенні
будівельно-монтажних робіт.
сукупність зобов'язань Страховика перед Страхувальником
(Вигодонабувачем) згідно з умовами Договору страхування
зазначений у Договорі страхування період, протягом якого
Страховик надає страховий захист, а саме: період або його
частина, протягом якого (якої) може виникнути подія, яка, в
раз її кваліфікації у якості страхового випадку дає
Страхувальнику або Вигодонабувачу підстави для отримання
страхового відшкодування за Договором страхування.
грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні
страхового випадку.
будь-які фізичні і (або) юридичні особи, які не беруть участь
на підставі цивільно-правового чи трудового договору у
виконанні будівельних робіт, а також державні та
муніципальні органи влади. До Третіх осіб не відносяться
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близькі родичі (до таких прирівнюються чоловік, дружина,
батьки, діти, усиновителі, усиновлені, опікуни, рідні брати і
рідні сестри, дідусь, бабуся, онуки) Страхувальника –
фізичної особи чи фізичної особи підприємця.
2.2. Інші терміни, що не обумовлені даними Додатковими умовами, визначені законодавством
України. Якщо значення якого-небудь терміну не обумовлено Додатковими умовами та не може
бути визначено, виходячи із законодавства, то такий термін використовується у своєму
звичайному лексичному значенні.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Відповідно до цих Додаткових умов предметом Договору страхування є майнові інтереси
Страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з:
3.1.1. володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у цих Додаткових умовах
та Договорі страхування, що здійснюються в місці дії Договору страхування або в безпосередній
близькості від нього;
3.1.2. збитками Страхувальника, які викликані виконанням післяпускових гарантійних
зобов’язань.
3.2. Договором страхування передбачається відшкодування матеріального збитку, понесеного у
зв’язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого майна (об’єктів
будівництва, споруд, будівельно – монтажного обладнання тощо) в період проведення підготовчих
робіт на будівельному майданчику, робіт по будівництву, реконструкції або капітальному ремонту
будівель, споруд, інженерних мереж, технологічного обладнання та іншого майна юридичних та
фізичних осіб.
3.3. Відповідно до цих Додаткових умов, застрахованим може бути наступне майно (далі по
тексту «застраховане майно» або «застрахований об'єкт»):
3.3.1. об'єкти будівельно-монтажних робіт (об’єкти будівництва та (або) монтажу) згідно з
укладеним Договором підряду.
Об'єктами будівельних робіт можуть бути об'єкти нового будівництва, незавершеного
будівництва, модернізації, реконструкції та розширення, капітального ремонту, об'єкти, на яких
проводяться роботи з технічного переоснащення та підтримки потужностей діючих підприємств,
наприклад:
– житлові будинки, адміністративні, промислові будівлі та споруди;
– електростанції, автомобільні дороги, ділянки залізничного полотна, аеропорти;
– мости, тунелі;
– іригаційні та дренажні споруди, канали, греблі, порти, дамби, трубопроводи тощо.
Об'єктами монтажних робіт можуть бути:
– машини, обладнання, механізми та конструкції, наприклад, турбіни, генератори, парові котли,
компресори двигунів внутрішнього згоряння, електродвигуни, трансформатори, комутаційні
пристрої, верстати, насоси, підйомники, крани, транспортери, канатні дороги, друкарські,
папероробні машини, текстильні верстати, трубопроводи, цехи, ємності, сталеві мости;
– електростанції, сталеливарні заводи, хімічні установки, доменні печі, паперові заводи,
текстильні фабрики, установки для виробництва різноманітних видів споживчих товарів тощо;
3.3.2. Об'єкти пусконалагоджувальних робіт, включаючи матеріали, техніку, устаткування та інше
майно, що використовується при здійсненні пусконалагоджувальних робіт і передбачене
проектно-кошторисною документацією.
3.3.3. Об'єкти незавершеного будівництва, на яких або щодо яких протягом строку дії Договору
страхування проводяться будівельно-монтажні роботи. При страхуванні об'єктів незавершеного
будівництва застрахованим є лише те майно, що існувало на момент укладення Договору
страхування або в інший зазначений у Договорі страхування момент, якщо інше ним не
обумовлено.
3.3.4. Обладнання будівельного майданчика – складські, адміністративні та побутові приміщення,
тимчасові та допоміжні будинки та споруди, будівельні риштування, змішувачі, інженерні мережі
(електричні, водопровідні) та ін.), інші будівельні матеріали та конструкції, що перебувають на
будівельному майданчику та необхідні для здійснення будівельно-монтажних робіт та належать
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(знаходяться під контролем/у володінні/користуванні) Підрядника згідно з доданим до Договору
страхування переліком. При страхуванні обладнання будівельного майданчика застрахованим є
тільки те майно, яке поіменоване в Договорі страхування.
3.3.5. Будівельні машини та устаткування (власні чи орендовані): землерийна техніка й
устаткування (бульдозери, екскаватори тощо), шляхова будівельна техніка (скрепери,
асфальтоукладачі тощо), будівельна техніка й устаткування для проведення будівельномонтажних робіт, закріплені на об'єкті будівництва (баштові крани, підйомники,
бетонорозчинозмішувачі, тощо) та інша техніка, зазначена у Договорі страхування.
3.3.6. Допоміжні споруди, необхідні для будівництва: тимчасові обвідні канали, захисні дамби
тощо.
3.3.7. Існуюче майно, що знаходиться на будівельному майданчику або у безпосередній близькості
до майданчика та належить (знаходиться на збереженні або під контролем, у
володінні/користуванні) Страхувальнику (Замовнику або Підряднику), для яких будівельномонтажні роботи є зовнішнім ризиком за винятком об’єктів, наведених у пп. 3.3.1 – 3.3.6. цих
Додаткових умов.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, відшкодування збитку в результаті загибелі
або пошкодження майна, зазначеного у пункті 3.3.7 Додаткових умов відбувається, якщо:
– пошкодження або знищення (загибель) такого майна стали наслідком виконання будівельно монтажних робіт;
– застраховане майно до початку виконання будівельно - монтажних робіт було обстежено та
було вжито заходів безпеки, необхідних для його збереження.
При цьому, не підлягають відшкодуванню, якщо інше не передбачено Договором страхування:
– пошкодження або знищення (загибель) такого майна, які є передбачуваними виходячи зі змісту
будівельно – монтажних робіт або способу їх виконання;
– витрати по запобіганню та зменшенню розміру збитку, необхідність в яких виникла протягом
дії Договору страхування;
– поверхневі пошкодження існуючого майна внаслідок вібрації, зсуву або ослаблення опор і
несучих конструкцій, які не впливають на стійкість цього майна і не загрожують його
користувачам.
3.4. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Додаткових умов, може бути
застрахований один або декілька видів об’єктів, зазначених у п.п. 3.3.1 - 3.3.7 цих Додаткових
умов, які належним чином перелічені в Договорі страхування або Додатках до нього.
3.5. Договором страхування може бути передбачено відшкодування:
3.5.1. витрат на розчищення території, необхідність яких викликана подією, збиток від якої
підлягає відшкодуванню відповідно до умов Договору страхування. Витратами на розчищення
території вважаються такі витрати, які повинні бути зроблені після страхового випадку для
приведення території будівництва до стану, придатного для проведення будівельно-монтажних
робіт;
3.5.2. витрат на запобігання та зменшення розміру збитку;
3.5.3. витрат на розслідування причини заподіяння збитку та встановлення його розміру;
3.5.4. інших витрат за згодою Сторін, передбачених у Договорі страхування.
3.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягають страхуванню:
3.6.1. всі види ручного будівельно – монтажного інструменту, в тому числі змінний ручний
інструмент, троси, ланцюги, ремені, стрічки;
3.6.2. майно та матеріальні цінності на об’єктах будівельно – монтажних робіт, що не
охороняються;
3.6.3. проектно – кошторисна документація, акти, платіжні документи, креслення, фотографії,
зразки, плани, макети, бухгалтерські та інші звітні і фінансові документи та цінні папери;
3.6.4. гроші в усіх видах, дорогоцінні метали, коштовне, напівкоштовне каміння та інші цінності;
3.6.5. особисте
майно
Страхувальника
(Вигодонабувача),
працівників/представників
Страхувальника (Вигодонабувача), що знаходиться в межах місця дії Договору страхування.
3.7. Страховик приймає на страхування майно, яке оглянуте ним спільно зі Страхувальником і
вартість якого визначена у відповідності до положень чинного законодавства України.
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4. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
4.2. Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з настанням
якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику/Вигодонабувачу.
4.3. Згідно цих Додаткових умов страховим випадком є: пошкодження, знищення (загибель) або
втрата застрахованого майна внаслідок наступних ризиків:
4.3.1. Вогню, а саме:
- Пожежа. 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 непередбачувано; 3) горить
майно/предмети, що для цього не призначені та/або є безпосередній вплив вогню на
майно/предмети.
- Пошкодження димом. 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.
- Удар блискавки. Під «ударом блискавки» слід розуміти безпосередній перехід розряду
блискавки на Застраховане майно на території місця страхування з виникненням пожежі.
- 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 вибуху, та не відшкодовуються збитки завдані
пожежею, що виникла внаслідок вибуху.
4.3.1.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, незважаючи на умови, викладені у
п.4.3.1. 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 дії 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;
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- 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 дії 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.
4.3.2. Транспортної шкоди, а саме події, з настанням якої Страховик відшкодовує
Страхувальнику збитки, завдані внаслідок зіткнення застрахованого майна з самохідним
транспортним засобом (внаслідок наїзду наземних транспортних засобів) або падіння на
застраховане майно пілотованих літаючих апаратів (тих, що управляються людиною), їх частин
або вантажу, що ними перевозиться.
4.3.2.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, незважаючи на умови, викладені в
п.4.3.2. цих Додаткових умов Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам
в результаті наступних подій:
- шкода, заподіяна самим транспортним засобам;
- збитки, завдані покриттю вулиць та доріг.
4.3.3. Стихійних явищ, а саме:
- Буря. 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.
- Шторм. Під «штормом» слід розуміти бурю, вітер на морі чи озері та спричинене цим велике
хвилювання води, швидкість вітру більше 30 м/с, що призводить до хвилювань на морі та
руйнувань на суші.
- Ураган. Під «ураганом» слід розуміти вітер великої руйнівної сили та значної тривалості,
швидкість якого перевищує 32 м/с.
- Вихор. Під «вихором» слід розуміти – масу повітря, яка охоплена обертовим рухом навколо
деякої осі, що може бути горизонтальною або вертикальною.
- Смерч. Під «смерчем» слід розуміти висхідний вихор, який складається із повітря, частин
вологи, піску, пилу, тощо, що надзвичайно швидко обертаються.
- Шквал. Під «шквалом» слід розуміти різке короткочасне збільшення швидкості вітру до
20-30 м/с, що супроводжується зміною його напрямку.
- Град. Під «градом» слід розуміти різновид атмосферних опадів, що випадають у теплу пору
року, у вигляді частинок льоду діаметром 20 мм і більше різної величини та форми.
- Злива. 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.
- Повінь. Під «повінню» 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.
- 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 яких перевищує 3 бали за шкалою Ріхтера.
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- Зсув. 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.
- Осідання ґрунту. Під «осіданням ґрунту» слід розуміти осідання ґрунтового покрову з
ізостатичних або тектонічних причин, або в результаті ущільнення ґрунту.
- Обвал. Під «обвалом» слід розуміти відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від
схилу чи відкосу і їх вільне падіння під дією сил тяжіння.
- 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.
- Гірські обвали і сходи 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.
Незважаючи на умови викладені в п.4.3.3, Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний в
результаті наступних подій:
- збитки від землетрусу не підлягають відшкодуванню, якщо при проектуванні, будівництві та
експлуатації застрахованого майна не були враховані сейсмологічні умови;
- збитки від зсуву, осідання чи іншого руху ґрунту - якщо вони викликані проведенням вибухових
і земляних робіт, видобутком або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних
копалин;
- проникнення в застраховане майно снігу, граду або бруду через незакриті вікна, двері, не
відремонтовану покрівлю або інші отвори в приміщеннях, якщо ці отвори не виникли в результаті
дії бурі, урагану, шторму, вихору, смерчу, шквалу;
- затоплення, викликаного недостатньою пропускною здатністю каналізаційних (внутрішніх і
зовнішніх) систем, відповідальність за належний стан яких несе Страхувальник;
- дії шару снігу, що був сформований людиною;
- дії води, що виникла внаслідок танення снігу чи його падіння з інших будівель чи елементів
будівель;
- пошкодження застрахованого майна водою, якщо воно не викликано безпосередньо однією з
подій, що передбачені п.4.3.3 Додаткових умов;
- пошкодження, спричинені підйомом або підпором води, зворотним тиском води у
водопровідних та каналізаційних мережах;
- засміченням водостоків, відповідальність за належний стан яких несе Страхувальник;
- пошкодження, викликані несвоєчасним прибиранням снігу з даху будівлі, відповідальність за
належний стан яких несе Страхувальник.
Настання страхового випадку «стихійне явище» має бути підтверджено відповідною довідкою
установи Гідрометцентру України.
4.3.4. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем
пожежогасіння, а саме: витоку 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 пожежогасіння (спринклерної,
дренчерної), збитків, завданих гасінням пожежі у сусідніх приміщеннях, а також пошкодження,
знищення (загибелі), втрати, 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.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, незважаючи на умови викладені в п.4.3.4
цих Додаткових умов Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний в результаті наступних подій:
- витікання рідини внаслідок застосування фізичної сили людини (перекидання резервуарів з
водою і тому інше), 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. 4.3.4 цих Додаткових умов;
- збитків від впливу холодильних установок, створених штучно низьких температур (морозу);
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- збитків 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;
- впливу конденсату, відпрівання;
- утворення цвілі, грибків;
- збитків, заподіяних застрахованому майну на складі, якщо воно зберігається в підвальних або
інших заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 см. від поверхні підлоги, 70 см. від стіни та
70 см. від водопровідних труб;
- збитків, що виникли до початку дії Договору страхування, але виявлені після початку його дії.
Страховик відшкодує збитки завдані внаслідок подій визначених в п.4.3.4 лише за умови, що
Страхувальник дотримується та виконує (забезпечує виконання) наступне (ого):
- підтримує в належному стані труби, що знаходяться в місці дії Договору страхування і з'єднані
безпосередньо з ними апарати і прилади систем водопостачання, каналізації, опалення й
пожежогасіння;
- виконує вимоги уповноважених органів, експертів та/або правил експлуатації, в т.ч. щодо
необхідності встановлення додаткового устаткування, внесення змін в систему водопостачання,
опалення, каналізації й пожежогасіння;
- перекриває, якщо це можливо, системи водопостачання, опалення, каналізації й пожежогасіння,
включаючи апарати і прилади, безпосередньо з'єднані з цими системами в будинках (їх частинах),
що не використовуються, або звільняє їх від води.
4.3.5. Крадіжки зі зламом - таємного викрадення майна, поєднаного з проникненням у місце
страхування з використанням або без використання технічних засобів, підроблених ключів та
інше. Крадіжка зі зламом вважається застрахованою в рамках Договору страхування у випадку,
коли зловмисник:
- проникає до місця страхування, зламуючи, з використанням або без використання технічних
засобів, двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу або стелю;
- 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 дії
Договору;
- виявлений в момент крадіжки (на місці злочину) і перешкоджає поверненню вкраденого майна,
застосовуючи силу чи здійснюючи опір;
- проник до місця дії Договору страхування, застосовуючи підроблені ключі;
- проник до місця дії Договору 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.
4.3.6. Грабежу - відкритого 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 застрахованим майном, а
також у випадку, коли Страхувальник, його представник або працівник передає грабіжнику
застраховане майно або допускає його вилучення без опору під загрозою нанесення шкоди життю
та/або здоров'ю.
4.3.7. Розбою - нападу з метою заволодіння застрахованим майном, поєднаного із насильством,
небезпечним для життя та/або здоров’я Страхувальника, його працівників/представників, які
зазнали нападу або з погрозою застосування такого насильства.
4.3.8. Незважаючи на умови, викладені в п.п. 4.3.5-4.3.7 цих Додаткових умов, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний в результаті наступних подій:
- крадіжка зі зламом або грабіж/розбій вчинено Страхувальником/Вигодонабувачем, його
представниками/працівниками;
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- пожежі, вибуху або пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних і опалювальних
систем, якщо ці події відбулись внаслідок крадіжки зі зламом (спроби її здійснення) або
грабежу/розбою;
- крадіжки або розкрадання майна під час або безпосередньо після страхового випадку (іншого
ніж «Крадіжка зі зламом», «Грабіж» або «Розбій»).
Місцем дії Договору страхування у випадку крадіжки зі зламом або грабежу/розбою
вважаються приміщення в застрахованих будівлях та спорудах, зазначених в Договорі
страхування, а також території, вказані в Договорі страхування, земельних ділянок або ділянок, на
яких розміщується застраховане майно, та якщо ці ділянки огороджені таким чином, що
виключається вільний доступ сторонніх осіб.
Крадіжка зі зламом, грабіж та розбій вважаються такими, що відбулися тільки в тому випадку,
якщо за фактом даної події органом державної влади, уповноваженим розпочати досудове
розслідування були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та
розпочато розслідування (відкрито кримінальне провадження) за ознаками злочину відповідно до
норм Кримінального кодексу України.
4.3.9. Протиправних дій третіх осіб (в т.ч. вандалізму, хуліганства) - дій будь-якої третьої
особи, заподіяних з метою завдання шкоди (пошкодження або знищення) застрахованому майну.
Дія особи визнається протиправною на підставі діючого законодавства України.
Незважаючи на умови викладені в п.4.3.9 цих Додаткових умов, за цим ризиком Страховик не
відшкодовує збитки, що виникли в результаті наступних подій:
- крадіжки зі зламом, грабежу, шахрайства;
- інших протиправних дій третіх осіб, результатом яких не є пошкодження або знищення
застрахованого майна;
- протиправних дій, вчинених Страхувальником, його представниками/працівниками, а також
особами, які допущені до застрахованого майна з відома Страхувальника;
- пошкодження майна третіми особами внаслідок необережності або ненавмисних дій;
- внаслідок терористичного акту;
- у зв'язку із страйками і масовими безладдями.
4.3.10. Аварійних подій:
- обвалення або падіння об'єкта, що будується/монтується, в тому числі пошкодження частинами,
що обвалюються або падають;
- розрив тросів та ланцюгів, падіння будівельних блоків та (або) інших предметів на застраховане
майно;
- аварії вантажопідйомної техніки в процесі будівництва та/або монтажу;
- впливу електроенергії у вигляді короткого замикання, перевантаження або аварії
електромережі, атмосферних розрядів тощо;
- аварійних подій під час перевезення застрахованого майна, що використовується при
проведенні будівельно-монтажних робіт територією будівельного майданчика;
- поломки та пошкодження будівельної техніки внаслідок зовнішнього впливу (падіння,
перекидання, удар тощо);
- ненавмисне пошкодження будівельною та іншою технікою;
- інших аварійних подій, зазначених у Договорі страхування.
4.3.11. Ненавмисних помилок працівників Страхувальника при проведенні будівельномонтажних робіт, які не несуть відповідальність за організацію проведення таких робіт.
Незважаючи на умови викладені в п.4.3.11 цих Додаткових умов, за цим ризиком Страховик не
відшкодовує збитки внаслідок помилок при проведенні вибухових робіт, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
4.3.12.Інших раптових та непередбачуваних подій, що сталися в місці дії Договору
страхування, що не виключені цими Додатковими умовами та зазначені у Договорі
страхування.
4.4. За згодою сторін у Договорі страхування може бути передбачено страхування ризику
виникнення у Страхувальника непередбачених витрат (збитків), пов'язаних з післяпусковими
гарантійними зобов'язаннями стосовно будинків, споруд і обладнання, що були побудовані або
змонтовані відповідно до укладеного Страхувальником Договору підряду у період дії таких
зобов'язань (гарантійного строку експлуатації).
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4.4.1. Страхування післяпускових гарантійних зобов'язань здійснюється тільки в межах укладеного
зі Страховиком Договору страхування.
4.4.2. При цьому, страховим випадком є виникнення у Страхувальника непередбачених витрат
(збитків), обумовлених його гарантійними зобов'язаннями перед Замовником, пов'язаних з
ремонтом (зміною, відновленням) побудованого (змонтованого) об'єкта будівельно-монтажних
робіт у результаті його пошкодження або загибелі, що настали внаслідок:
4.4.2.1. недоліків, помилок та недогляду, допущених при здійсненні будівельно-монтажних робіт,
що проявилися протягом гарантійного строку експлуатації,
або
4.4.2.2. недоліків, помилок та недогляду чи інших раптових та непередбачених подій, не
виключених цими Додатковими умовами та Договором страхування, при виконанні
Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено Договір страхування, робіт з
технічного обслуговування, обумовлених Договором підряду протягом гарантійного строку
експлуатації.
4.5. За згодою сторін Договір страхування може бути укладено на підставі однієї з нижченаведених
умов страхового захисту (покриття):
4.5.1. Страховий захист (покриття) «від усіх ризиків», що включає всі випадкові та непередбачені
події, які не є виключеннями згідно з умовами цих Додаткових умов та Договору страхування. При
цьому, випадковими та непередбаченими вважаються події, які неможливо було передбачити
навіть вживши при проведенні будівельно-монтажних робіт всіх попереджувальних та захисних
заходів на відповідному професійному рівні.
4.5.1.1. У разі укладення Договору страхування з умовою страхового покриття „від усіх ризиків”
страховим випадком є будь-яка випадкова та несподівана подія, не виключена Договором
страхування, яка відбулася під час проведення будівельно-монтажних робіт в період дії Договору
страхування, призвела до пошкодження, знищення (загибелі) або втрати застрахованого майна,
підтверджена документально відповідно до умов цих Додаткових умов та Договору страхування
та з настанням якої виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування.
4.5.2. Страховий захист (покриття) з визначеним переліком страхових ризиків, що включає
декілька або всі страхові ризики, зазначені в пункті 4.3 – 4.4 цих Додаткових умов. Конкретний
перелік страхових ризиків за кожним окремим Договором страхування визначається за згодою
сторін та зазначається в Договорі страхування.
4.5.2.1. У разі укладення Договору страхування з умовою страхового покриття з визначеним
переліком страхових ризиків страховим випадком є подія, передбачена в Договорі страхування,
що відбулася під час проведення будівельно-монтажних робіт в період дії Договору страхування,
призвела до пошкодження, знищення (загибелі) або втрати застрахованого майна, підтверджена
документально відповідно до умов цих Додаткових умов та Договору страхування та з настанням
якої виникає зобов’язання Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховим випадком подія,
передбачена Договором страхування, яка стала наслідком, прямо або опосередковано:
5.1.1. навмисних дій або бездіяльності з боку керівництва або інших посадових осіб
Страхувальника, що призвели до настання страхового випадку;
5.1.2. війни, вторгнення військ, дій супротивника, воєнних дій (незалежно від того, була оголошена
війна чи ні), будь-якого роду окупації території, збройних інцидентів, громадянської війни,
державного або військового перевороту, бунту, масових безладь, локаутів, узурпації влади,
саботажу з боку груп або окремих осіб, що діють за дорученням політичних організацій або
взаємодіючих з ними, заколоту, конфіскації, захопленню, примусового відчуження, введення
надзвичайного або особливого стану, націоналізації, реквізиції, розпоряджень уряду або іншого
органу влади;
5.1.3. впливу ядерної енергії у будь-якій формі, радіоактивного забруднення, іонізуючого
випромінювання;
5.1.4. помилок, що допущені при проектуванні об’єкту будівництва та/або монтажу;
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5.1.5. терористичного акту, диверсії або захоплення заручників, що можуть бути кваліфіковані як
такі відповідно до Кримінального кодексу України або до іншої аналогічної норми законодавства,
що діяла на момент укладення Договору страхування;
5.1.6. дефектів матеріалів, інших дефектних предметів або їх частин, що використовуються при
проведенні будівельно-монтажних робіт, або недоліків у литті або при виготовленні матеріалів,
конструкцій або устаткування, за виключенням помилок, що допущені при проведенні будівельномонтажних робіт;
5.1.7. стихійних явищ при оголошенні фактичного місця розташування застрахованого майна
зоною стихійного явища до моменту укладення Договору страхування;
5.1.8. навмисного невиконання вимог та інструкцій по зберіганню, експлуатації і обслуговуванню
застрахованого майна, а також навмисного використання цього майна для цілей інших, ніж ті, для
яких воно призначено;
5.1.9. невиконання Страхувальником, його представниками/працівниками, будівельних норм та
правил, вимог по техніці безпеки, норм та вимог органів відомчого і державного нагляду по
проведенню будівельно-монтажних робіт в місці дії Договору страхування;
5.1.10.корозії, гниття, природного зносу, дії звичайних погодних умов, окислення, самозаймання,
впливу інших експлуатаційних факторів або природних властивостей застрахованого майна, а
також зниження вартості окремих предметів в результаті їх невикористання або дії звичайних
погодних умов;
5.1.11.внутрішніх дефектів машин, механізмів і устаткування, що виникли в процесі експлуатації
через електричну або механічну несправність, відмови, поломки або порушень у роботі, зокрема
через замерзання охолоджуючої або іншої рідини, несправності системи змащення або нестачі
мастильної або охолоджуючої рідини. Однак, це виключення стосується лише безпосередньо
такого дефектного застрахованого майна, але не виключає відшкодування збитків внаслідок
пошкодження іншого застрахованого майна внаслідок подій, викликаних цими явищами.
5.1.12.виконання будь-яких робіт в місці дії Договору страхування організаціями або особами, які
не мають права здійснення таких робіт (допуску або відповідного дозволу експлуатуючої або
наглядової організації на проведення таких робіт), а також при відсутності підтвердженої
кваліфікації;
5.1.13.використання для проведення будівельно-монтажних робіт машин, обладнання і
будівельних матеріалів, що не відповідають вимогам державних будівельних (технічних) норм,
правил і регламентів.
5.1.14.відхилення від проектно-кошторисної документації.
5.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховими випадками та не
підпадають під дію страхового захисту наступні події:
5.2.1. знищення, втрата або пошкодження пально-мастильних матеріалів, хімікатів,
охолоджувальних рідин і інших допоміжних витратних матеріалів, а також спецодягу, продуктів
харчування і виробленої застрахованим об'єктом продукції;
5.2.2. знищення, втрата або пошкодження планів, креслень, фотографій, штампів, печаток, цінних
паперів або чеків, зразків, макетів, цінних паперів, грошових коштів, бухгалтерських та інших
документів, пакувального матеріалу;
5.2.3. знищення, втрата або недостача застрахованого майна, виявлені лише в ході інвентаризації;
5.2.4. зникнення застрахованого майна без ознак незаконного проникнення на будівельний
майданчик або інше місце зберігання застрахованих об’єктів;
5.2.5. пошкодження, знищення (загибель), втрата застрахованої будівельної техніки (транспортних
засобів, самохідних машин тощо) внаслідок настання події під час перебування таких
транспортних засобів або самохідних машин поза місцем дії Договору страхування, зазначеним в
Договорі страхування;
5.2.6. пошкодження, знищення (загибель), втрата транспортних засобів, які мають дозвіл на
експлуатацію на дорогах загального використання, плавучих засобів та літальних апаратів, крім
майна, зазначеного в п. 3.3.5 цих Додаткових умов;
5.2.7. пошкодження, знищення (загибель), втрата застрахованого майна в період повного або
часткового припинення будівельно-монтажних робіт та/або пусконалагоджувальних робіт.
5.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до страхових випадків не належать і
страхове відшкодування не виплачується, якщо збиток, виник або збільшився внаслідок:
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5.3.1. подій, що мали місце до початку дії Договору страхування (в тому числі, що були виявлені
після укладання Договору страхування), чи після його закінчення;
5.3.2. події, що відбулася поза вказаним у Договорі страхування місцем його дії;
5.3.3. порушення Страхувальником або його представниками/працівниками інструкцій та інших
нормативних документів щодо збереження, експлуатації та обслуговування застрахованого майна,
а також використання цього майна не за призначенням;
5.3.4. бездіяльності або грубої необережності Страхувальника або Вигодонабувача, їх
уповноважених представників (неякісного виконання робіт або браку, що мав місце при виконанні
робіт), порушення норм і правил проведення будівельно – монтажних робіт особами,
відповідальними за їх організацію і проведення;
5.3.5. проведення будівельно-монтажних робіт на об’єктах будівництва та/або монтажу з
порушенням Страхувальником або його представниками/працівниками правил техніки безпеки та
правил проведення таких робіт;
5.3.6. порушення Страхувальником або його представниками/працівниками:
5.3.6.1. правил зберігання будівельної техніки, обладнання, машин, механізмів після завершення
робіт або під час будь-якої перерви при проведенні будівельно-монтажних робіт;
5.3.6.2. загальноприйнятих норм для зберігання майна у побутових містечках та складських
приміщеннях на будівельному майданчику (закритий майданчик для складування будівельних
матеріалів, охорона будівельного майданчика, дотримання правил пожежної безпеки);
5.3.6.3. інструкцій та інших нормативних документів щодо проведення будівельно-монтажних
робіт у сейсмонебезпечних зонах;
5.3.6.4. правил зберігання легкозаймистих матеріалів на будівельному майданчику (у т.ч.
неналежна відстань від об'єкта, що будується, ненадійна система пожежної сигналізації, вільний
доступ до будівельного майданчика);
5.3.7. не усунення Страхувальником або його представниками/працівниками порушень, істотних
відступів від проектно-кошторисної документації та/або правил і вимог безпеки, виявлених
Страховиком в ході інспектування (контролю);
5.3.8. не усунення Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку обставин, що
суттєво підвищують ступінь ризику та про необхідність усунення яких Страховик письмово
повідомив Страхувальнику;
5.3.9. незаконних рішень, дій або бездіяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
5.3.10. помилок, нестач і дефектів, які були відомі або мали бути відомі Страхувальнику,
Вигодонабувачу або їх уповноваженим представникам до моменту укладання Договору
страхування (в тому числі в частині страхування непередбачених витрат на період післяпускових
гарантійних зобов’язань), під час строку його дії або, які були виявлені до дати передачі або в
момент передачі результату робіт Замовнику за Актом про приймання закінченого будівництва;
5.3.11. недоліків, допущених при виконанні ремонтних робіт або робіт з технічного
обслуговування об’єкта післяпускових гарантійних зобов’язань, здійснених Замовником, його
представниками або залученими ним третіми особами;
5.3.12. експериментальних або дослідницьких робіт;
5.3.13. наїзду будівельної техніки, яка експлуатується на будівельному майданчику і належить
Страхувальнику, на будь-який з об’єктів застрахованого майна, зазначених у пп. 3.3.1 – 3.3.7 цих
Додаткових умов;
5.3.14. зміни в ході робіт, прийнятих в проекті гідрогеологічних умов і виниклих з цієї причини
деформацій;
5.3.15. дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року;
5.3.16. пошкодження скляної, металевої та полімерної поверхні, а також поверхні фасаду
застрахованих будівель, споруд, тощо в результаті проведення будівельно – монтажних робіт на
них;
5.3.17. дії на майно вогню або тепла, необхідного для процесу обробки, ремонту або для інших
прямих виробничих потреб;
5.3.18. зношеності застрахованого майна, часткового його руйнування або пошкодження внаслідок
довготривалої експлуатації або будівельних дефектів;
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5.3.19. проникнення всередину застрахованого майна дощу, снігу, граду і бруду через незачинені
вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок старості або будівельних дефектів;
5.3.20. вологості всередині приміщення (пліснява, грибок і т.п.).
5.4. Не підлягають відшкодуванню:
5.4.1. витрати на зміну (покращення) об’єкту будівництва після його кінцевого приймання, а також
збитки, що виникли внаслідок цього;
5.4.2. витрати на невиробничі заходи з кінцевої обробки застрахованого об’єкту будівництва, а
також збитки, що виникли внаслідок невиконання цього;
5.4.3. втрата товарного виду;
5.4.4. збитки, завдані навколишньому природному середовищу;
5.4.5. збитки, завдані життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб, у т.ч. життю, здоров'ю та/або майну
працівників Страхувальника;
5.4.6. будь-якого роду непрямі збитки – витрати на відшкодування моральної шкоди, неустойки,
штрафи, пені, збитки від прострочень, порушення/розірвання договорів, доходи (упущена вигода)
Страхувальника (Вигодонабувача), що не одержані внаслідок настання страхового випадку.
5.5. При страхуванні післяпускових гарантійних зобов'язань в доповнення до виключень,
зазначених у пунктах 5.1 – 5.4 цих Додаткових умов, за цими Додатковими умовами
відшкодуванню не підлягає збиток, завданий внаслідок:
5.5.1. неправильної експлуатації побудованого (змонтованого) об'єкта будівництва Замовником;
5.5.2. неправильно складеної інструкції для експлуатації, розробленої самим Замовником або
залученими ним третіми особами;
5.5.3. ремонту об'єкта будівництва, виконаного неналежним чином, виконаного самим Замовником
або залученими ним третіми особами.
5.6. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із страхових випадків і
обмеження страхування, а ніж визначені у пп. 5.1 –5.5 цих Додаткових умов за умови їх зазначення
належним чином у Договорі страхування.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
6.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхова сума для об'єкта будівництва та
інших об'єктів встановлюється за згодою Сторін у межах дійсної (ринкової) вартості об'єкта на
підставі документів, що підтверджують його ринкову вартість.
Відповідальність за визначення дійсної вартості предмета Договору страхування при укладанні
останнього несе Страхувальник.
6.2. Розмір страхової суми заявляється Страхувальником письмово у Заяві про страхування і
зазначається в Договорі страхування.
6.3. Страхові суми (ліміти відповідальності) визначаються, виходячи із:
6.3.1. при страхуванні за п 3.3.1 – 3.3.2 цих Додаткових умов – повної контрактної (проектно кошторисної) вартості будівельно-монтажних робіт при їх завершенні, включаючи проектування,
матеріали, конструкції, заробітну плату, витрати при перевезенні, митні збори, а також вартість
матеріалів, конструкцій, машин і обладнання, що постачаються Замовником будівельно –
монтажних робіт за свій рахунок;
6.3.2. при страхуванні за п. 3.3.2 цих Додаткових умов – на підставі кошторису на проведення
пусконалагоджувальних робіт з урахуванням максимально можливого збитку;
6.3.3. при страхуванні за п. 3.3.3 цих Додаткових умов – вартості будівельно-монтажних робіт,
виконаних на момент укладання Договору страхування;
6.3.4. при страхування за п. 3.3.4 цих Додаткових умов – балансової вартості обладнання з
урахуванням витрат на будівництво, монтаж або прокладання, а також транспортних витрат по
його доставці, але не більше ринкової вартості аналогічного обладнання;
6.3.5. при страхування за п. 3.3.5 цих Додаткових умов - балансової вартості або вартості
придбання аналогічного устаткування на момент укладання Договору страхування або згідно з
результатами оцінки, зробленої незалежним експертом/суб’єктом оціночної діяльності
(оцінювачем);
6.3.6. при страхуванні за п. 3.3.6 цих Додаткових умов – розміру коштів, призначених для їхнього
будівництва відповідно до зведеного кошторисного розрахунку на будівництво;
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6.3.7. при страхуванні за п 3.3.7– дійсної (ринкової) вартості майна на підставі документів, що
свідчать про їхню вартість або на підставі висновку суб’єкта оціночної діяльності/судового
експерта;
6.3.8. при страхуванні післяпускових гарантійних зобов'язань – виходячи з кінцевої вартості
об'єкта будівельно-монтажних робіт.
6.4. Договором страхування можуть бути встановлені ліміти відповідальності Страховика при
відшкодуванні витрат, пов’язаних зі страховим випадком, зазначених у пункті 3.5 цих Додаткових
умов.
6.5. Страхування будівельно – монтажних робіт може бути частковим (вибіркове страхування).
В цьому випадку страховою сумою є об’єктна кошторисна вартість будівництва, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
6.6. У разі вибіркового страхування Договір страхування укладається стосовно частини
предмету Договору страхування з складанням відповідного опису.
6.7. Якщо страхова сума виявиться більшою за дійсну вартість предмету Договору страхування
на момент укладання останнього, Договір діє у тій частині страхової суми, яка не перевищує його
вартості, а сплачена зайва частина страхового платежу поверненню не підлягає.
6.8. Якщо протягом строку дії Договору страхування вартість предмету Договору страхування
збільшилася, то Страховик несе зобов'язання пропорційно відношенню страхової суми,
встановленої для такого предмету у Договорі страхування, до нової вартості предмету Договору
страхування.
6.9. Якщо страхова сума є меншою за дійсну вартість застрахованого майна (має місце
недострахування), страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених за
страховим випадком збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. Це
правило застосовується до кожного застрахованого об'єкта по Договору страхування окремо.
6.10. Якщо предмет Договору страхування застрахований у кількох Страховиків і загальна
страхова сума перевищує дійсну вартість такого предмету, то страхове відшкодування, що
виплачується всіма Страховиками, не може перевищувати дійсної вартості предмету Договору
страхування. При цьому, кожний Страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової
суми за своїм укладеним ним Договором страхування.
6.11. Після відновлення пошкодженого майна Страхувальник має право за додатковий страховий
платіж відновити ліміт відповідальності Страховика щодо виплати страхового відшкодування за
Договором страхування до розміру страхової суми.
6.12. Страховик несе зобов’язання за ризиками, визначеними у Договорі страхування, у межах
відповідної страхової суми та (або) лімітів відповідальності, зазначених в Договорі страхування.
Загальна сума страхових відшкодувань не може перевищувати страхової суми та (або) лімітів
відповідальності, встановлених в Договорі страхування, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
6.13. У Договорі страхування за згодою Сторін страхова сума (ліміт відповідальності) може
встановлюватися як на окремі одиниці, групи, види застрахованого майна або їх сукупність, по
окремому страховому випадку, групі страхових випадків, Договору страхування в цілому.
6.14. Договором страхування може бути встановлена безумовна, умовна, часова. Франшиза
встановлюється у відсотках або в абсолютній грошовій величині, або у одиницях вимірювання
часу:
6.14.1. Безумовна франшиза вираховується при визначенні суми страхового відшкодування при
настанні кожного та будь-якого страхового випадку; при встановленні безумовної франшизи
страхове відшкодування сплачується в частині, що перевищує розмір безумовної франшизи;
6.14.2. Умовна франшиза не вираховується при визначенні суми страхового відшкодування, якщо
розмір збитку перевищує величину умовної франшизи, встановленої Договором страхування.
Якщо розмір збитку дорівнює або менший за величину умовної франшизи, встановленої у
Договорі страхування, виплата страхового відшкодування не здійснюється;
6.14.3. При часовій франшизі страхове відшкодування не виплачується, якщо обумовлена
Договором страхування подія сталася до певного строку, вказаного у Договорі страхування.
6.15. Розмір та вид франшизи зазначається у Договорі страхування.
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6.16. За згодою Сторін може встановлюватися загальна франшиза за Договором страхування,
окрема франшиза за кожним видом (групою) застрахованого майна, одиницею майна, за різними
страховими ризиками, страховими випадками, в залежності від розміру збитку тощо.
6.17. Якщо внаслідок одного страхового випадку пошкоджується кілька застрахованих об'єктів або
груп об'єктів, для яких у Договорі страхування передбачено окремі франшизи, то вони
враховуються при розрахунку відшкодування по кожному об'єкту або групі об'єктів.
6.18. Якщо протягом строку дії Договору страхування мали місце кілька страхових випадків,
розмір франшизи обчислюється при розрахунку страхового відшкодування по кожному випадку,
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
7.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
7.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф встановлюється у
відсотках від страхової суми.
7.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається при укладенні Договору страхування
залежно від прийнятих на страхування ризиків, розміру страхової суми, лімітів відповідальності,
строку дії Договору страхування, розміру франшизи, місця дії Договору страхування та інших
чинників залежно від конкретних умов страхування.
7.4. Базові страхові тарифи та коригуючі коефіцієнти, що застосовуються за цими Додатковими
умовами, зазначені у Додатку №1 до цих Додаткових умов.
7.5. Страховий тариф за домовленістю сторін може переглядатися протягом строку дії Договору
страхування внаслідок зміни умов будівництва, інфляції, інших визначених умовами Договору
страхування обставин, що впливають на ступінь страхового ризику.
7.6. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
7.7. Страховий платіж за Договором страхування визначається виходячи з розмірів страхової
суми, періоду страхування, страхового тарифу, виду та розміру франшизи за Договором
страхування з урахуванням підвищувальних і понижувальних коефіцієнтів, наведених у Додатку
№1 до цих Додаткових умов.
7.8. Якщо інше не обумовлено Договором страхування, страховий платіж за неповний місяць
сплачується як за повний.
7.9. При укладанні Договору страхування Сторони можуть обумовити порядок сплати
страхового платежу одноразово або в декілька строків (частинами). Конкретні умови і строки
сплати страхового платежу визначаються Договором страхування.
7.10. Якщо Договором страхування передбачена сплата страхового платежу частинами, то:
7.10.1. Страхувальник здійснює сплату страхового платежу на підставі графіку сплати,
передбаченого Договором страхування, без надання Страховиком окремих рахунків, якщо інше не
передбачене умовами Договору страхування;
7.10.2. У разі сплати страхового платежу частинами і настання страхового випадку до повної
сплати Страхувальником страхового платежу за Договором страхування, вважається, що настав
строк сплати усіх несплачених частин страхового платежу, які Страхувальник повинен сплатити
Страховику протягом 10 (десяти) робочих днів з дня наступного за днем настання події, що може
бути визнана страховим випадком, якщо інше не передбачене Договором страхування. При цьому,
Страховик має право:
7.10.2.1. Зменшити розмір страхового відшкодування на суму однієї або декількох несплачених
частин страхового платежу, якщо Страхувальник не сплатив несплачені частини страхового
платежу за Договором страхування у визначені у пункті 7.10.2 Додаткових умов та (або) Договорі
страхування строки, про що Страховик робить відповідну відмітку у страховому акті; або
7.10.2.2. Визначити розмір страхового відшкодування пропорційно до сплаченої страхової премії.
7.11. У договорі страхування зазначається один із варіантів дій Страховика при розрахунку
страхового відшкодування, передбачених п.п. 7.10.2.1-7.10.2.2. цих Додаткових умов.
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7.12. Страховий платіж 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 страхового платежу є день надходження
коштів на рахунок або в касу Страховика.
7.13. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право вносити платежі
лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно конвертованій
валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством
України.
7.14. Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, порядок валютних розрахунків регулюється відповідно
до вимог законодавства України про валютне регулювання.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Строк дії Договору страхування узгоджується Сторонами та зазначається в Договорі
страхування.
8.2. За згодою сторін Договір страхування може бути укладений:
- на весь період виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до Договору підряду;
- на період виконання будівельно-монтажних робіт на певних етапах відповідно до Договору
підряду. При цьому, етапи будівельно-монтажних робіт і вартість робіт певного етапу
визначаються на підставі проектно-кошторисної документації (календарного плану будівництва,
будгенплану, кошторисної документації (локальних кошторисів, локальних кошторисних
розрахунків, об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків, зведених кошторисних
розрахунків, зведень витрат тощо));
- на період післяпускових гарантійних зобов'язань;
- на календарний строк (менше одного року, один рік, більше року).
8.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу (першої його
частини), якщо інше не передбачено Договором страхування. Якщо Договором страхування
передбачено відстрочення сплати страхового платежу (або його першої частини), то моментом
набрання чинності Договору страхування є зазначена в Договорі дата початку строку дії Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
8.4. Після набуття чинності Договору страхування відповідальність Страховика починається
безпосередньо після початку будівельно - монтажних робіт або після вивантаження на
будівельному майданчику застрахованого майна (будівельних матеріалів, машин та/або
обладнання), за умови повідомлення Страхувальником Страховика про початок робіт або про
вивантаження, і продовжується протягом всього часу будівництва, монтажу, включаючи
випробування, але не раніше дати, визначеної у Договорі страхування, якщо інше ним не
передбачено.
8.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, дія Договору страхування припиняється
і Страховик не несе відповідальності щодо застрахованого об’єкта, що прийнятий в експлуатацію
– з моменту підписання Акта про приймання закінченого будівництва цього об’єкту або після
закінчення першого випробування чи першого випробування під навантаженням, в залежності від
того, що наступить раніше, але не більше 4 (чотирьох) тижнів після початку випробувань, та не
пізніше дати закінчення строку дії Договору страхування.
Представник Страховика може брати учать у роботі комісії з приймання введених об’єктів в
експлуатацію.
8.6. Якщо частина об’єкту, що будується (монтується) або одна чи декілька одиниць обладнання
вводяться в експлуатацію, чи приймаються на пробне випробування, то відповідальність
Страховика по відношенню до такої частини об’єкту або обладнання закінчується, якщо інше не
обумовлено Договором страхування, в той час як відповідальність по відношенню до інших частин
об’єкту/одиниць обладнання продовжується, але не пізніше дати закінчення строку дії Договору
страхування.
8.7. Відповідальність Страховика по відношенню до збитків, які настали в період післяпускових
гарантійних зобов'язань Страхувальника починається не раніше набрання чинності післяпускових
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гарантійних зобов'язань Страхувальника та припиняється з дати закінчення строку дії Договору
страхування, але не пізніше закінчення терміну післяпускових гарантійних зобов'язань.
8.8. Якщо з причин, які не залежать від Страхувальника, будівельно-монтажні роботи будуть
тимчасово припинені (відсутність фінансування, перепроектування, невідповідні для будівництва
погодні умови і т.ін.), дія Договору страхування також припиняється на такий строк, але не більш
ніж на 3 (три) місяці. Страхувальник зобов'язаний письмово сповістити Страховика про таке
тимчасове припинення робіт протягом строку, передбаченого п. 11.3.8 цих Додаткових умов та
(або) Договором страхування. Договір страхування знову набирає чинності при поновленні робіт
зі збільшенням періоду страхування на строк припинення робіт без перерахунку сплаченого
страхового платежу за Договором страхування. Страховик не відшкодовує збиток, що виник у
період припинення дії Договору страхування.
8.9. При поновленні будівництва після більш ніж тримісячної перерви, строк дії Договору
страхування може бути подовжений за згодою Сторін зі сплатою додаткового страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.10. В разі необхідності продовження строку дії Договору страхування, в тому числі і по причині
продовження строку будівництва об’єкта будівельно-монтажних робіт, Страхувальник повідомляє
про це Страховика не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії
Договору страхування, після чого за згодою Сторін укладається додаткова угода про продовження
строку дії Договору страхування зі сплатою додаткового (их) страхового платежу (ів).
8.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у разі дострокового завершення
будівництва об'єкта будівельно-монтажних робіт зобов’язання по Договору страхування діють до
моменту виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань у повному обсязі, у тому числі в
частині сплати Страхувальником страхових платежів, виплати Страховиком страхового
відшкодування тощо. При цьому, страховий платіж поверненню не підлягає.
8.12. Місце дії Договору страхування - будівельний майданчик, адреса розташування якого
зазначена у Договорі страхування.
Якщо частина застрахованого майна розташовується окремо від основного будівельного
майданчика, то страхове покриття буде поширюватися на це майно лише в тому випадку, якщо це
передбачено в Договорі страхування.
8.13. Події, що призвели до заподіяння збитку, можуть бути визнані страховими випадками тільки
якщо вони настали в межах місця дії Договору страхування, зазначеного в Договорі страхування,
а у випадку відособленого розташування застрахованого майна від основного будівельного
майданчика - на території розташування такого майна при виконанні умови, передбаченої п. 8.12
даних Додаткових умов.
8.14. Відповідно до цих Додаткових умов, Страховик проводить страхування майна при
проведенні будівельно-монтажних робіт на території України, якщо інше не обумовлено
Договором страхування.
9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Договір страхування укладається відповідно до цих Додаткових умов на підставі письмової
Заяви Страхувальника на страхування за формою, що встановлена Страховиком.
9.2. Подання Страхувальником Заяви на страхування не зобов'язує Страховика та
Страхувальника укласти Договір страхування. Страховик залишає за собою право відмовити в
укладанні Договору страхування.
9.3. У Заяві на страхування повинні міститися всі необхідні відомості про Страхувальника
(Вигодонабувача), а також про предмет Договору страхування та відомості про всі обставини, які
мають суттєве значення для оцінки ступеня ризику та обставини, що можуть вплинути на зміну
ступеню ризику, а саме:
– відомості про Страхувальника: ПІБ або назву Страхувальника, адреса, дата народження (для
фізичних осіб/ фізичних осіб - підприємців), банківські реквізити, контактні телефони;
– відомості про об’єкт будівництва: призначення об’єкту, місце та строки виконання робіт,
наявність охорони тощо);
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– відомості про Замовника об’єкта будівництва та Підрядника: ПІБ або назву
Замовника/Підрядника, адреса, дата народження (для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців),
контактні телефони;
– відомості про Вигодонабувача: ПІБ або назву Вигодонабувача, адреса, дата народження (для
фізичних осіб/ фізичних осіб - підприємців), банківські реквізити, контактні телефони;
– іншу інформацію, згідно пунктів Заяви на страхування, визначеної Страховиком.
При цьому, обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику,
вважаються обставини, які змінилися настільки, що якби вони були відомі при укладенні Договору
страхування, то Договір страхування взагалі не був би укладений Страховиком чи був би
укладений на значно інших умовах. Договором страхування можуть бути передбачені обставини,
що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
9.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, одночасно із Заявою на страхування
Страхувальник має подати такі документи:
– документ, що свідчить про майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) до предмету
Договору страхування;
– документи, які підтверджують право Страхувальника на проведення будівельно-монтажних
робіт (ліцензія);
– будівельно-монтажну робочу документацію (Договір підряду на виконання будівельномонтажних робіт, генеральний план, архітектурно-будівельні, санітарно-технічні, технологічні,
технічні правила будівництва та експлуатації об'єкта будівництва, електротехнічні схеми, графік
виконання робіт тощо);
– документи для визначення дійсної вартості об'єкта будівництва, що передається на страхування;
– в разі необхідності – перелік та опис застрахованих об’єктів нерухомості, машин та обладнання,
будівельних (монтажних) матеріалів і інших, необхідних для укладання Договору страхування
характеристик будівельного майданчика, тощо;
– інші документи на запит Страховика.
9.5. При укладенні Договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника
додаткові документи (які стають невід’ємною частиною Договору страхування):
– баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою);
– матеріали аудиторських та інших перевірок (у тому числі – аудиторський висновок);
– інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику.
9.6. Заява на страхування заповнюється власноручно Страхувальником або його уповноваженим
представником. Усі пункти Заяви на страхування повинні бути заповнені розбірливо без
подвійного тлумачення. Заповнена Заява на страхування підписується керівником Страхувальника
або його представником, який несе відповідальність за повноту і достовірність інформації,
зазначеної в Заяві.
9.7. Після укладення Договору страхування Заява на страхування та додані до неї документи
стають невід'ємною частиною Договору страхування.
9.8. Договір страхування укладається у письмовій формі. Факт укладання Договору страхування
може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору
страхування.
Відповідно до міжнародних систем страхування або міжнародних програм страхування, які
вимагають застосування уніфікованих умов страхування, Договори страхування укладаються
відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про
страхування» та іншими нормативно-правовими актами у сфері страхування.
9.9. Внесення змін до Договору страхування здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання додаткового договору (угоди) до Договору страхування, яка з моменту підписання стає
його невід’ємною частиною.
9.10. 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.
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10.

ЗМІНА СТУПЕНЮ РИЗИКУ

10.1. В період дії Договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно, як тільки це стане
йому відомо (але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з відповідного моменту), письмово повідомляти
Страховика про всі істотні обставини, які впливають на зміну ступеня прийнятого на страхування
ризику.
10.2. Суттєвими змінами, у будь-якому випадку, визнаються будь-які зміни відомостей,
зазначених у Договорі страхування, письмовій Заяві на страхування, додатках до них, і (або)
письмових відповідях Страхувальника на запити Страховика зокрема, але не обмежуючись
нижченаведеними:
10.2.1. зміна або доповнення складу організацій і осіб, що виконують будівельно-монтажні роботи
(підрядників, субпідрядників);
10.2.2. зупинення, позбавлення або зміна (перехід) права проведення будівельно-монтажних робіт
організацій, що виконують будівельно-монтажні роботи (підрядника, субпідрядника);
10.2.3. зміна технології виробництва будівельно-монтажних робіт (способу будівництва),
передбачених проектно-кошторисною документацією;
10.2.4. внесення змін і доповнень до проектно-кошторисної документації, Договору підряду та
договорів, укладених з метою організації і проведення будівельно-монтажних робіт;
10.2.5. зміна умов охорони, інших заходів безпеки і захисту у відношенні застрахованого майна;
10.2.6. зміна характеру зберігання, експлуатації та використання застрахованого майна;
10.2.7. проведення робіт, які не входять в перелік будівельно-монтажних робіт, передбачених
Договором підряду і на які є право проведення будівельно-монтажних робіт на застрахованих
об'єктах;
10.2.8. призупинення робіт на строк більше 30 (тридцяти) календарних днів або інший,
передбачений Договором страхування;
10.2.9. ухвалення рішення про консервацію об'єктів незавершеного будівництва або про
припинення будівництва. Факт припинення будівництва або консервації об'єктів незавершеного
будівництва повинен підтверджуватися документами, оформленими відповідно до вимог
нормативних документів з інвентаризації майна та фінансових зобов'язань;
10.2.10. інші обставини, що можуть вплинути на зміну ступеня ризику.
10.3. Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика за 2 (два) робочі дні до зміни
обставин, що відповідно до пункту 10.2 Додаткових умов та умов Договору страхування
впливають на оцінку ступеня страхового ризику, якщо зміна таких обставин залежить від
Страхувальника.
10.4. Після отримання від Страхувальника заяви про зміну ступеня страхового ризику Страховик
протягом 5 (п’яти) робочих днів оцінює вплив нових обставин на ступінь страхового ризику та
приймає рішення про необхідність внесення змін до умов Договору страхування, або про
дострокове припинення його дії, або про продовження дії Договору страхування на попередніх
умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування.
10.5. У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про
необхідність внесення змін до Договору страхування вносяться зміни шляхом укладення
додаткового договору (угоди) протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття такого рішення,
якщо інше не передбачено Договором страхування. У цьому випадку, Страховик має право на
отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу.
10.6. Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не повідомить про це
Страховика, то при настанні страхового випадку внаслідок обставин, які вплинули на збільшення
ступеня страхового ризику, або при збільшенні розміру збитку внаслідок обставин, що вплинули
на збільшення страхового ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового
відшкодування за цим випадком.
10.7. Незалежно від того, чи відбулася зміна ступеню ризику, Страховик має право протягом дії
Договору страхування перевіряти стан місця проведення будівельно-монтажних робіт та надані
Страхувальником відомості.
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11.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страховик зобов’язаний:
11.1.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та з даними Додатковими
умовами;
11.1.2. 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;
11.1.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки
(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;
11.1.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
11.1.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом;
11.1.6. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик або
збільшення вартості майна в строк, передбачений цими Додатковими умовами та (або) Договором
страхування, переукласти з ним Договір страхування.
11.2. Страховик має право:
11.2.1. перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації про предмет Договору
страхування, вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику,
а також перевіряти бухгалтерську документацію Страхувальника в частині, що стосується
Договору страхування у будь-який момент строку його дії;
11.2.2. у разі збільшення страхового ризику та прийняття Страховиком рішення про необхідність
внесення змін до Договору, змінити або доповнити умови Договору, в т.ч. вимагати оплати
додаткового страхового платежу або за цих обставин достроково припинити дію Договору
страхування. Якщо Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив додатковий страховий
платіж протягом строку, встановленого в додатковому договорі (угоді), Договір страхування
достроково припиняє свою дію на підставі несплати Страхувальником страхового платежу;
11.2.3. ініціювати внесення змін до умов Договору страхування та дострокове припинення дії
Договору з письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення;
11.2.4. при укладені Договору страхування та протягом строку його дії у будь-який час
здійснювати огляди місця його дії у присутності Страхувальника (його представника), перевіряти
дотримання Страхувальником умов Договору страхування та вимог чинних нормативних
документів у галузі будівництва (норм техніки безпеки, пожежної безпеки, тощо) і надавати
рекомендації щодо здійснення заходів з метою запобігання настанню страхових випадків;
11.2.5. робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів,
банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією
про обставини страхового випадку;
11.2.6. давати Страхувальнику рекомендації щодо збереження та рятування Застрахованого майна,
а також брати у цьому участь. Зазначені дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його
обов’язку виплатити страхове відшкодування;
11.2.7. перевіряти виконання Страхувальником цих Додаткових умов та положень Договору
страхування;
11.2.8. у будь-який час разом із представником Страхувальника приступити до огляду місця події
та пошкодженого, знищеного застрахованого майна, не очікуючи офіційного повідомлення
Страхувальника про настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок. Страховик
має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі, коли Страхувальник або його
представники перешкоджають або відмовляють йому в цій можливості;
11.2.9. брати участь у заходах, спрямованих на запобігання та зменшення завданого збитку; за
власною ініціативою і за власні кошти (самостійно або з залученням експертів) з’ясовувати
причини та обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком; вимагати від
Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин настання страхового
випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є комерційною
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таємницею. Зазначені дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком події страховим
випадком;
11.2.10. перевіряти виконання Підрядником проекту організації будівництва, правил техніки
безпеки будівництва, норм контролю технічного стану машин, устаткування, інструменту;
11.2.11. відкласти строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування у випадках,
передбачених цими Додатковими умовами та Договором страхування;
11.2.12. вимагати
повернення
страхового
відшкодування,
що
вже
виплачене
Страхувальнику/Вигодонабувачу у випадку, якщо виявляться такі обставини, які відповідно до
цих Додаткових умов та/або Договору страхування та/або чинного законодавства України дають
Страховику право на відмову у виплаті страхового відшкодування, а також якщо Страхувальник
відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки, відшкодовані
Страховиком або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника;
11.2.13. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором
страхування, чинним законодавством України та цими Додатковими умовами;
11.2.14. зменшити суму страхового відшкодування за Договором страхування на розмір
відшкодування, сплаченого в будь - якій формі третіми особами;
11.2.15. на позов в порядку суброгації до особи, винної (відповідальної) за заподіяні збитки.
11.3. Страхувальник зобов’язаний:
11.3.1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірі та строки, встановлені Договором
страхування;
11.3.2. при укладенні Договору страхування та протягом його дії надавати інформацію
Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
11.3.3. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні Договори
страхування щодо цього предмету Договору страхування, а також всю необхідну інформацію про
предмет Договору страхування;
11.3.4. при укладенні Договору страхування та/або протягом строку його дії по запиту Страховика
забезпечити безперешкодний доступ для проведення огляду будівельного майданчику, об’єкту
будівництва, щодо якого проводиться страхування;
11.3.5. вживати необхідних та доцільних заходів, в тому числі рекомендованих Страховиком, для
усунення обставин, що підвищують страховий ризик, а при відсутності такої можливості посилити існуючі заходи безпеки;
11.3.6. проводити будівельно-монтажні роботи у суворій відповідності з проектом,
протипожежними вимогами, приймати необхідні заходи безпеки та охорони, виконувати норми
технічної експлуатації та зберігання майна, а також рекомендації відповідних компетентних
органів і представників Страховика для запобігання настання збитків і пошкоджень, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
11.3.7. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
11.3.8. повідомити Страховика у письмовій формі про часткове або повне припинення будівельномонтажних робіт, в тому числі через відсутність фінансування, перепроектування, невідповідних
для будівництва погодних умов тощо, протягом 3 (трьох) робочих днів від дати прийняття
рішення, якщо інше не передбачено Договором страхування;
11.3.9. письмово або іншим документальним способом повідомити Страховика про настання події,
що може бути визнана страховим випадком, в строк, передбачений підпунктом 12.1.5 Додаткових
умов та (або) Договором страхування та діяти згідно з умовами, визначеними у розділі 12
Додаткових умов, якщо інше не передбачене Договором страхування;
11.3.10. повідомити Страховика про початок виконання робіт чи початок постачання
застрахованого майна на територію страхування не пізніше 1 (одного) робочого дня від їх початку;
11.3.11. виконувати рекомендації Страховика щодо збереження та рятування застрахованого
майна;
11.3.12. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку, його
причини, обставини та розмір збитків не пізніше 6 (шести) місяців з дня настання страхового
випадку, якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
11.3.13. повідомити Страховика про можливість пред'явлення права вимоги до третіх осіб, винних
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у завданні збитків застрахованому майну;
11.3.14. дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не допускати
передавання інформації, що є комерційною таємницею третім особам;
11.3.15. якщо після здійснення виплати страхового відшкодування за Договором страхування
виявиться така обставина, що за Договором страхування, цими Додатковими умовами або чинним
законодавством повністю чи частково позбавляє Страхувальника (Вигодонабувача) права на
отримання страхового відшкодування, повернути Страховику виплачене страхове відшкодування
(чи його відповідну частину) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання
відповідної письмової вимоги від Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування;
11.3.16. виконувати всі обов’язки, зазначені в Договорі страхування та цих Додаткових умовах.
11.4. Страхувальник має право:
11.4.1. ознайомитись з цими Додатковими умовами та умовами Договору страхування;
11.4.2. при укладанні 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;
11.4.3. на одержання страхового відшкодування в порядку та на умовах, передбачених Договором
страхування та цими Додатковими умовами;
11.4.4. ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дострокове
припинення дії Договору страхування за умови письмового повідомлення Страховика про
причини прийняття такого рішення;
11.4.5. отримати дублікат Договору страхування в разі втрати оригіналу Договору у період його
дії. З моменту видачі дублікату, втрачений екземпляр (оригінал) Договору страхування вважається
недійсним;
11.4.6. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика
у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового відшкодування.
11.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки
Сторін, які не суперечать умовам цих Додаткових умов та чинному законодавству України.
12.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

12.1. У разі настання події, що за умовами Договору страхування може бути визнана страховим
випадком, Страхувальник зобов’язаний, якщо інше не передбачено Договором страхування:
12.1.1. вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитків, збереження
застрахованого майна та усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку,
з’ясування характеру та обставин настання події, що стала причиною збитків, а також
забезпечення можливості пред’явлення Страховиком права вимоги до винних осіб;
12.1.2. негайно, однак не пізніше 24 годин з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про
подію, яку відповідно до розділу 4 Додаткових умов та Договору страхування може бути визнано
страховим випадком, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, повідомити
Страховика за телефоном про цю подію;
12.1.3. у найкоротший строк після її настання, але не пізніше 24 годин з моменту, коли
Страхувальнику стало відомо про подію, яку відповідно до розділу 4 Додаткових умов та Договору
страхування може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, повідомити про цю подію відповідні компетентні органи, звернення до яких
передбачене чинним законодавством України і викликати на місце події їхніх представників,
дочекатися їх і отримати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини
події, якщо це передбачено Договором страхування (зокрема відповідний підрозділ Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), аварійні служби газу, водоканалу, органи МВС,
тощо);
12.1.4. до прибуття представників відповідних компетентних органів згідно з п.п. 12.1.3
Додаткових умов, не змінювати картину місця події. Змінювати картину місця події можливо
тільки тоді, коли це необхідно з точки зору безпеки та/або зменшення розміру збитків або за
згодою Страховика, і надалі погоджувати всі свої дії зі Страховиком, за винятком лише дій з
рятування людей або запобігання надзвичайним ситуаціям;
12.1.5. протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, якщо інший строк не передбачений Договором
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страхування, коли Страхувальнику стало відомо про подію, яку відповідно до розділу 4
Додаткових умов та Договору страхування може бути визнано страховим випадком, повідомити
Страховика про цю подію письмово або іншим документальним способом таким чином, як це
зазначено у Договорі страхування (факсом, телеграфом тощо);
12.1.6. зберігати протягом 5 (п’яти) робочих днів після повідомлення Страховика про подію, яку
може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не передбачений Договором
страхування, до прибуття представника Страховика пошкоджене застраховане майно, його
залишки, місце події, оточуючі предмети у вигляді, у якому вони залишилися після настання події,
за виключенням випадків, якщо Страхувальник вживає заходи для запобігання подальшого збитку
за приписом відповідних компетентних органів, що проводять розслідування на місці події, або за
згодою Страховика;
12.1.7. виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання події, що може бути визнана
страховим випадком;
12.1.8. забезпечити представникові Страховика можливість безперешкодного огляду
пошкодженого (знищеного) майна в строки, передбачені п.п. 12.1.6 Додаткових умов, з’ясування
причин та обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком, розмірів збитку, а
також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для
встановлення причин і визначення розміру збитку;
12.1.9. повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до події, що може
бути визнана страховим випадком, та документи, передбачені розділом 13 Додаткових умов та
(або) Договором страхування; вжити заходів для збору і передавання Страховикові всіх
необхідних документів для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про
здійснення виплати або відмову здійснити виплату страхового відшкодування і реалізації
Страховиком права вимоги до особи, винної в настанні страхового випадку;
12.1.10. повідомити Страховика про залучення незалежних експертів/оцінювачів для огляду
пошкодженого/знищеного застрахованого майна у разі, якщо незалежні експерти/оцінювачі
залучаються Страхувальником;
12.1.11. негайно, однак не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику стало
відомо про отримання відшкодування від третіх осіб, сповістити Страховика про отримання
відповідного відшкодування.
12.2.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші дії Страхувальника при
настанні страхового випадку.
12.3.Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, яка може бути визнана страховим
випадком, інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття останніми заходів
із запобігання та зменшення розміру збитку не є підставою для визнання цієї події страховим
випадком.
13.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

13.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути визнана
страховим випадком, прийняття рішення про виплату або відмову у здійсненні виплати страхового
відшкодування та визначення розміру страхового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний
надати Страховику наступні документи:
13.1.1. письмову заяву про виплату страхового відшкодування за формою Страховика;
13.1.2. примірник Договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва) або його
дублікат, що належить Страхувальникові;
13.1.3. документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють ідентифікувати
одержувача страхового відшкодування (паспорт, ідентифікаційний код/РНОКПП – для фізичної
особи; статутні документи – для юридичної особи; паспорт, документи, що підтверджують
державну реєстрацію – для фізичної особи-підприємця);
13.1.4. документи, що підтверджують право володіння та (або) користування та (або) розпорядження
застрахованими об’єктами;
13.1.5. ліцензії на право проведення будівельно-монтажних робіт особи, яка здійснює відповідні
роботи;
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13.1.6. документи відповідних компетентних органів або наглядових (контролюючих) органів про
факт і обставини настання події, що може бути визнана страховим випадком, із зазначенням ПІБ/
найменування власника (користувача) застрахованих об’єктів; місця й часу пошкодження (знищення),
втрати майна; причини завдання збитку; переліку пошкоджень, завданих застрахованим об’єктам із
зазначенням розміру збитку. Залежно від характеру настання події і її обставин такими документами
можуть бути документи відповідних компетентних органів:
а) при настанні збитків у результаті пожежі:
- акт про пожежу, висновок органів відповідного підрозділу ДСНС з пожежного нагляду про пожежу
із зазначенням причини її виникнення;
б) при завданні збитків у результаті впливу стихійних явищ, а також удару блискавки:
- довідка з метеорологічної служби або ДСНС з описом природних подій (на дату настання події в
районі події), що стали причиною пошкодження та (або) знищення застрахованого об’єкта (у випадку
бурі, урагану, шторму у довідці повинні бути зазначені відомості про середню швидкість вітру);
в) при настанні збитків у результаті пошкодження водою із систем водопостачання, опалення,
каналізації, систем пожежогасіння:
- акт спеціалізованих служб, що експлуатують водопровідні й інші аналогічні мережі, з описом
причини виходу з ладу даних систем і визначенням винної сторони, якщо така встановлена;
- довідка житлово-експлуатаційного підприємства (або інших організацій, що виконують такі
функції), якщо будинок житловий або акт (висновок) незалежної експертизи;
г) при завданні збитків у результаті вибуху:
- акти або довідки відповідних компетентних органів, що здійснюють нагляд за умовами
експлуатації силових агрегатів (газопровідних мереж), про причини завдання збитку, із зазначенням
технічних дефектів, порушень норм експлуатації й винних осіб, або акт (висновок) незалежної
експертизи;
- довідка житлово-експлуатаційного підприємства (або інших організацій, що виконують такі
функції), якщо будинок житловий або акт (висновок) незалежної експертизи;
д) при завданні збитків у результаті крадіжки зі зламом, грабежу, розбою або інших протиправних дій
третіх осіб:
- за наявності охорони, забезпеченої сторонньою організацією - копія договору з охоронним
підприємством або позавідомчою охороною на здійснення охорони застрахованих приміщень та
іншого майна;
- за наявності систем охоронної сигналізації – документи з даними про спрацьовування систем
сигналізації; документи, що підтверджують одержання сигналу тривоги на пульті охоронного
підприємства або позавідомчої охорони й виїзд групи затримки;
е) при завданні збитків у результаті транспортної шкоди:
- довідка з ДСНС або іншого державного органу із зазначенням причин і розміру збитку;
ж) при настанні збитків у результаті обвалення або пошкодження об'єкта будівництва та/або
(монтажу):
- висновок відповідного органу нагляду;
- висновок незалежної експертизи про факт обвалення;
13.1.7. у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь
органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні органи:
- копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення до органу
державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування;
- документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади, уповноваженим
розпочати досудове розслідування, заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне
правопорушення;
- документ, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати
досудове розслідування, відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками відповідного злочину, передбаченого законом України про кримінальну
відповідальність, із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- копію процесуального документу слідчого чи прокурора про зупинення/закінчення досудового
розслідування або рішення (вироку) суду;
13.1.8. копії внутрішніх службових документів (актів, протоколів, пояснювальних службових
записок, доповідних і подібних документів), що мають пряме або опосередковане відношення до
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завданих збитків; наказ Страхувальника про створення комісії з розслідування збитку й Акт комісії з
розслідування збитку;
13.1.9. документи (акти, довідки, висновки) інших відповідних компетентних органів або органів
нагляду (контролю) відповідно до характеру страхового випадку;
13.1.10. перелік пошкоджених та (або) знищених застрахованих об’єктів із зазначенням та
підтвердженням їх вартості, підписаний Страхувальником;
13.1.11. документи, що підтверджують дійсну вартість знищеного, викраденого та (або)
пошкодженого майна: кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт та затрат
накопичувальним підсумком за об’єктом Договору підряду з початку будівництва до дати настання
збитку, договір купівлі-продажу, документи з оцінки, чеки, фактури, квитанції на придбання
застрахованого майна, виписки, копії інвентарних карток, засвідчені копії рахунків та інших
документів, за змістом яких Страхувальник може довести його дійсну вартість на час придбання
майна, укладення Договору страхування або на момент настання страхового випадку (залежно від
виду пошкодженого майна);
13.1.12. бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно,
виписки із книг складського обліку тощо), акти інвентаризації майна (інвентаризаційні описи),
складені на дату, найближчу до дати настання страхового випадку та складені за фактом пошкодження
(знищення), втрати майна;
13.1.13. дані первинних облікових документів з обліку робіт у капітальному будівництві та обліку
ремонтно-будівельних робіт, форми яких затверджені чинним законодавством України (наприклад,
журнал обліку виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт та витрат, акт приймання
виконаних робіт та інші уніфіковані форми документів);
13.1.14. кошториси (калькуляції) на проведення ремонтних (відновлювальних) робіт;
13.1.15. локальні кошториси, об'єктні кошториси, іншу проектно-кошторисну документацію;
13.1.16. документи, що підтверджують вартість проведених відновлювальних (ремонтних) робіт
або заміни пошкодженого майна;
13.1.17. документи, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат, понесених
з метою запобігання і зменшення збитків та рятування застрахованого майна, а також інших видів
витрат, понесених внаслідок настання страхового випадку, якщо їх відшкодування передбачено
Договором страхування;
13.1.18. документи, що підтверджують вартість понесених витрат на розчищення території
внаслідок настання страхового випадку, якщо їх відшкодування передбачено Договором
страхування;
13.1.19. за наявності - перелік осіб, відповідальних за завдані збитки із зазначенням
ПІБ/найменування, місця реєстрації/місцезнаходження, контактних телефонів;
13.1.20. інші документи на письмовий запит Страховика щодо факту, обставин, причин настання
події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, обсягу завданих збитків, а також майнового
інтересу особи, яка є одержувачем страхового відшкодування.
13.2. Страховик має право вимагати проведення Страхувальником будь-яких експертиз,
досліджень, висновків, тощо необхідних для встановлення 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.
13.3. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються
Страховикові у формі оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих копій за умови надання
Страховикові можливості звірення копій цих документів з їхніми оригіналами.
14.

ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. При настанні страхового випадку Страховик зобов’язаний у відповідності з умовами
Договору страхування та цими Додатковими умовами здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, які повинні документально довести:
14.1.1. свій майновий інтерес щодо застрахованого майна;
14.1.2. наявність страхового випадку.
14.2. Виплата страхового відшкодування проводиться лише після встановлення факту страхового
випадку. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику усі необхідні документи, в тому числі
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від відповідних компетентних органів (рішення суду, документи банківських установ, податкових
органів, місцевих органів влади, висновки експертів, спеціалізованих фірм, висновки науководослідних інститутів тощо), якщо видача таких документів передбачена законодавством України.
Документи надаються у встановленій законодавством формі.
14.3. Невиконання Страхувальником вимог, вказаних в п. 14.2 цих Додаткових умов дає право
Страховику відмовити в виплаті страхового відшкодування в частині збитку, який не
підтверджений такими документами.
14.4. Якщо у Договорі страхування передбачені ліміти відповідальності за групою застрахованого
майна, за одним страховим випадком, за групою страхових випадків тощо, то Страховик здійснює
виплату страхового відшкодування у межах встановлених у Договорі страхування лімітів
відповідальності.
14.5. Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду, умов Договору
страхування та наданих Страхувальником документів.
14.6. Загальний розмір суми виплачених страхових відшкодувань при настанні страхових випадків
протягом строку дії Договору страхування не може перевищувати страхову суму за Договором
страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
14.7. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав відшкодування збитків від третіх осіб як
юридичних, так і фізичних (включаючи винних у настанні страхового випадку, охоронні
структури тощо), Страховик виплачує лише різницю між сумою, що підлягає виплаті за умовами
Договору страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб.
14.8. Договір страхування, за яким сплачено страхове відшкодування, розмір якого менший
розміру страхової суми, яка діяла на момент настання збитку, зберігає чинність до кінця
обумовленого строку дії, якщо інше не передбачене Договором страхування. В такому разі, після
сплати страхового відшкодування, розмір відповідальності Страховика буде дорівнювати різниці
між страховою сумою, що діяла на момент настання збитку та розміром сплаченого страхового
відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страхувальник має право на
відновлення ліміту відповідальності Страховика за Договором страхування до розміру страхової
суми.
14.9. У разі настання страхового випадку страхове відшкодування за пошкоджене, знищене або
втрачене застраховане майно визначається у розмірі прямих (реальних) збитків Страхувальника
(Вигодонабувача) внаслідок настання страхового випадку з вирахуванням, якщо інше не
передбачене Договором страхування:
14.9.1. виплаченого страхового відшкодування за Договором страхування;
14.9.2. розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена Договором страхування.
14.10. Якщо інше не передбачено Договором страхування, розмір прямих (реальних) збитків
може визначатись:
14.10.1. При знищенні застрахованого майна (згідно з пп. 3.3.1–3.3.7 цих Додаткових умов) – у
розмірі дійсної вартості майна на момент перед настанням страхового випадку, із вирахуванням
дійсної вартості застрахованого майна після настання страхового випадку, якщо воно має певну
цінність (в тому числі придатне для подальшого використання або реалізації), але не більше від
страхової суми щодо застрахованого майна і лімітів відповідальності Страховика, передбачених
Договором страхування.
14.10.1.1. Вартість застрахованих об’єктів безпосередньо перед настанням страхового випадку й
вартість залишків пошкоджених об’єктів, придатних для подальшого використання, визначається
на підставі звіту/висновку експертизи, проведеної суб’єктом оціночної діяльності/судовим
експертом.
14.10.2. При викраденні застрахованого майна (згідно з пп. 3.3.1–3.3.7 цих Додаткових умов) –
виходячи з його дійсної вартості на дату настання страхового випадку в межах відповідної
страхової суми з урахуванням умов Договору страхування.
14.10.2.1. Якщо Страхувальникові стане відомо місцезнаходження викраденого внаслідок
настання страхового випадку майна, він зобов'язаний негайно сповістити про це Страховика.
14.10.2.2. Якщо викрадене в результаті страхового випадку майно:
а) повернуте Страхувальникові в непошкодженому стані до виплати страхового відшкодування,
страхове відшкодування не виплачується;
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б) повернуте Страхувальникові в непошкодженому стані після виплати страхового
відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховикові отриману від нього суму
страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання
Страхувальником викраденого майна, якщо інший строк не передбачений Договором страхування;
в) повернуте Страхувальникові в пошкодженому стані, то Страховик виплачує страхове
відшкодування відповідно до умов цих Додаткових умов та Договору страхування.
14.10.3. При пошкодженні застрахованого майна (згідно з пп. 3.3.1– 3.3.7 цих Додаткових умов)
- у розмірі поточної вартості витрат на відновлення, але не більше від дійсної вартості майна на
момент перед настанням страхового випадку, розміру страхової суми щодо застрахованого майна
і лімітів відповідальності Страховика, передбачених Договором страхування.
14.10.3.1. При визначенні страхового відшкодування до розрахунку приймаються тільки ті
будівельно-монтажні роботи та їхні вартісні показники, що були зазначені в проектнокошторисній документації та враховані в страховій сумі при укладенні Договору страхування.
14.10.3.2. Вартість необхідних витрат на відновлення (ремонт) пошкодженого застрахованого
майна складають тільки витрати, викликані страховим випадком.
14.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, фактичні витрати на відновлення
застрахованого майна включають:
14.11.1. витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення (ремонту)
застрахованого майна.
При цьому, якщо інше не передбачене в Договорі страхування, вартість матеріалів і запасних
частин, необхідних для відновлення (ремонту) застрахованого майна відшкодовується у розмірі
вартості нових матеріалів, запасних частин, використаних у застрахованому об'єкті, з
відрахуванням експлуатаційного зносу на момент настання страхового випадку.
Якщо проводиться заміна пошкоджених частин, незважаючи на те, що був можливий їхній
ремонт без загрози безпечній експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує
Страхувальникові (Вигодонабувачеві) вартість ремонту цих частин, але не більше вартості їхньої
заміни;
14.11.2. витрати на оплату робіт з відновлення (ремонту);
14.11.3. витрати на доставку (транспортування) матеріалів до місця відновлення (ремонту), які
відшкодовуються за звичайними розцінками, що діють у місці проведення ремонту на момент
настання страхового випадку;
14.11.4. витрати на огородження, прямо пов’язані з ремонтними роботами;
14.11.5. витрати, необхідні для проведення монтажу та демонтажу в розмірі, необхідному для
відновлювальних робіт;
14.11.6. витрати на прибирання завалів, якщо це передбачено Договором страхування;
14.11.7. інші витрати, необхідні для відновлення (ремонту) застрахованого майна до стану, у якому
воно перебувало безпосередньо перед страховим випадком.
14.12. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до витрат на відновлення (ремонт) не
включаються:
14.12.1. додаткові витрати, викликані зміною або поліпшенням (покращенням, удосконаленням)
застрахованого майна;
14.12.2. витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом або відновленням;
14.12.3. витрати на технічне обслуговування та профілактичний ремонт обладнання, а також
витрати, здійснені незалежно від страхового випадку;
14.12.4. витрати, викликані терміновістю проведення відновлювальних робіт, оплатою
понаднормових робіт, експрес-доставкою матеріалів і запасних частин, перевезенням повітряним
транспортом, якщо інше не передбачене Договором страхування;
14.12.5. інші витрати, здійснені понад необхідні для відновлення (ремонту) застрахованого майна
до стану, у якому воно перебувало безпосередньо перед настанням страхового випадку та які не
передбачені умовами Договору страхування.
14.13. Якщо інше не передбачено Договором страхування, при розрахунку витрат на відновлення
(ремонт) застосовуються наступні правила:
14.13.1. для відновлення (ремонту) пошкодженого застрахованого майна повинні застосовуватись
матеріали та запасні частини, аналогічні тим, що використовувались у пошкодженому майні за
видом та якістю або інші матеріали та запасні частини, аналогічні їм за ціною;
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14.13.2. витрати на матеріали, використані для проведення ремонту застрахованих будинків та
споруд відшкодовуються за відрахуванням вартості матеріалів, що залишилися після розбирання
пошкодженого конструктивного елемента застрахованого будинку/споруди та придатних для
подальшого використання;
14.13.3. витрати на оплату робіт із проведення ремонту відшкодовуються за середніми
розцінками на аналогічні роботи, що діють в місці проведення ремонту на момент страхового
випадку, а у випадку проведення ремонту Страхувальником самостійно – за собівартістю ремонту
або за середніми розцінками на аналогічні роботи, що діють в місці проведення ремонту на момент
страхового випадку, залежно від того, яка із цих сум виявиться меншою;
14.13.4. у розрахунок включаються витрати на проведення тільки тих робіт, що необхідні для
усунення наслідків страхового випадку;
14.13.5. витрати на попередній ремонт пошкодженого майна відшкодовуються тільки у випадку,
якщо попередній ремонт є частиною остаточного ремонту і якщо у зв'язку з попереднім ремонтом
не будуть перевищені загальні витрати на ремонт, якби попередній ремонт не проводився;
14.13.6. якщо для ремонту пошкоджених внаслідок страхового випадку конструктивних елементів
застрахованих будинків або споруд необхідно провести розбирання та наступне збирання
непошкоджених конструктивних елементів (наприклад: перекриття даху, тощо), витрати на
проведення цих робіт включаються до суми витрат на відновлення;
14.13.7. якщо для збереження окремих конструктивних елементів застрахованих будинків або
споруд необхідно провести їх тимчасове зміцнення (будівництво підпорок, стяжок тощо), витрати
на проведення цих робіт та вартість матеріалів для їх проведення включаються до суми витрат на
відновлення;
14.13.8. вартість проміжних ремонтних робіт відшкодовується, якщо вони не збільшують кінцеву
вартість ремонту та сприяють кінцевому відновленню.
14.14. Якщо страхова сума становить певну частку вартості застрахованого майна, страхове
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених за страховим випадком збитків,
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування та з урахуванням інших умов Договору
страхування.
Відповідність страхових сум дійсній вартості майна встановлюється окремо по кожному виду
застрахованого майна згідно Договору страхування.
14.15. Якщо це передбачене Договором страхування, витрати, здійснені Страхувальником з метою
запобігання та зменшення збитків внаслідок настання страхового випадку, відшкодовуються у
розмірі встановлених в Договорі страхування лімітів відповідальності за таких умов:
14.15.1. ці витрати були необхідні та доцільні для зменшення збитків, що неминуче повинні були
б виникнути при страховому випадку;
14.15.2. якщо ці витрати не були б здійснені, то збитки від страхового випадку могли б перевищити
фактичні;
14.15.3. якщо зазначені витрати були здійснені Страхувальником у результаті прямих вказівок
Страховика, вони відшкодовуються в повному обсязі в межах відповідних лімітів відповідальності
Страховика, навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними.
14.16. Якщо це передбачене умовами Договору страхування, до страхового відшкодування
включається вартість фактично здійснених витрат з розчищення зазначеної в Договорі
страхування території від уламків (залишків) майна, що постраждало в результаті страхового
випадку (зламування та розбирання руїн, вивезення сміття, утилізація залишків, просушка,
сортування, тощо).
14.16.1. Витратами з розчищення вважаються такі витрати, що повинні бути здійснені для
приведення території будівельного майданчика до стану, придатного для продовження
(поновлення) будівельно - монтажних робіт.
14.16.2. Витрати з розчищення території страхування відшкодовуються Страховиком у межах
відповідного ліміту відповідальності Страховика, встановленого в Договорі страхування.
14.17. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) продовжує експлуатувати майно, що перебуває в
ремонті після страхового випадку, Страховик відшкодовує збиток у тому ступені, у якому він не
був викликаний такою експлуатацією.
14.18. Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику/Вигодонабувачу або, за письмовою
згодою Сторін, фізичним або юридичним особам, що беруть участь в наданні послуг по
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відновленню (ремонту) пошкодженого майна. У випадку виплати страхового відшкодування
безпосередньо Страхувальнику/Вигодонабувачу, до розрахунку страхового відшкодування
приймається сума у розмірі 80% від розміру збитку, а після надання документів, що підтверджують
факт виконання відновлювальних (ремонтних) робіт, факт оплати за виконані відновлювальні
(ремонтні) роботи, здійснюється перерахунок страхового відшкодування.
14.19. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних витрат
переходить право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за
завданий збиток.
14.20. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний передати Страховикові всі наявні у нього
документи та докази і дотримуватися усіх формальностей, необхідних для реалізації Страховиком
права вимоги.
14.21. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний не допускати обмеження права вимоги
Страховика до особи, відповідальної за завданий збиток. Якщо виявиться, що реалізація права
вимоги є неможливою або обмеженою через навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача),
Страховик звільняється від зобов’язання виплатити страхове відшкодування, а якщо виплата вже
здійснена, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховикові отримане відшкодування
протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання Страхувальником (Вигодонабувачем)
письмової вимоги від Страховика, якщо інше не передбачене Договором страхування.
14.22. Після отримання виплати страхового відшкодування та проведення відновлювального
ремонту пошкодженого майна Страхувальник повинен надати можливість представникові
Страховика здійснити огляд відновленого майна, погодивши з ним час та місце проведення огляду.
В іншому випадку претензії Страхувальника при настанні в майбутньому пошкоджень цього
майна Страховиком не приймаються і страхове відшкодування за такі пошкодження не
виплачується.
14.23. При необхідності дослідження з визначення обставин та причин настання страхового
випадку і розміру збитку за дорученням Страховика може виконуватися представниками
спеціалізованої організації (незалежними експертами або оцінювачами).
14.24. 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.
14.25. У випадку ліквідації, реорганізації Страхувальника – юридичної особи або його смерті
(фізичної особи) право на отримання страхового відшкодування переходить до його
правонаступника або спадкоємця згідно чинного законодавства України.
15.

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

15.1. 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.
15.2. 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.
15.3. 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.
15.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що не
підтверджена відповідними документами.
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15.5. У випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали участь
органи МВС, прокуратури й інші правоохоронні органи, виплата страхового відшкодування
здійснюється у такій спосіб, якщо інше не передбачено Договором страхування:
15.5.1. Перша частина – 30 (тридцять) % суми розрахованого страхового відшкодування
сплачується протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після підписання Страхового акту;
15.5.2. Друга частина – 70 (сімдесят) % суми розрахованого страхового відшкодування
сплачується по закінченню строку досудового розслідування (зупинення/закриття) або після
прийняття судового рішення по справі, але в будь-якому разі не пізніше, ніж через 6 (шість)
календарних місяців з дня настання страхового випадку.
15.6. Страховик може відстрочити прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у
здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування
у випадках, якщо:
15.6.1. не повністю з'ясовані обставини страхового випадку та/або розмір збитків та/або обставини,
які підтверджують право Страхувальника (Вигодонабувача) на одержання страхового
відшкодування - до остаточного з'ясування таких обставин, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців;
15.6.2. Страхувальнику або уповноваженим ним особам відповідними органами внутрішніх справ
повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (відкрито кримінальне
провадження) або порушена судова справа та ведеться розслідування обставин, що має
безпосереднє відношення до страхового випадку та призвело до виникнення збитків – до
закриття/зупинення досудового розслідування або прийняття судового рішення;
15.6.3. в інших випадках зазначених в Договорі страхування, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто)
робочих днів.
15.7. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного
рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.
16.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

16.1. 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 обставини, 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;
- не подання 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;
- не повідомлення 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;

36

- не виконання або неналежне виконання Страхувальником будь-яких його зобов'язань,
передбаченим Договором страхування та цими Додатковими умовами;
- відмова Страхувальника (Вигодонабувача) від права вимоги до особи, відповідальної за завдані
збитки або якщо реалізація цього права стала неможлива з вини Страхувальника
(Вигодонабувача);
- не повідомлення та/або несвоєчасне повідомлення Страхувальником про зміну страхового
ризику;
-настання страхового випадку внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника або
Вигодонабувача, їхніх працівників/представників, які перебували в стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп'яніння;
- наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і обмеженнями страхування,
передбаченими розділом 5 Додаткових умов та (або) Договором страхування;
- не усунення Страхувальником, в узгоджений зі Страховиком строк, обставин, які суттєво
підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких згідно прийнятих норм Страховик
офіційно сповістив Страхувальника;
- не повідомлення Страхувальником Страховика під час укладення Договору страхування про
факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були події, аналогічні до подій, на
випадок настання яких укладено Договір страхування, які виникали до його укладання;
- інші випадки, передбачені законом.
16.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному законодавству
України.
17.

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

17.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у
разі:
17.1.1. закінчення строку дії;
17.1.2. виконання Страховиком зобов'язань за Договором страхування в повному обсязі;
17.1.3. 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;
17.1.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
17.1.5. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної особи
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону
України «Про страхування»;
17.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
17.1.7. підписання Акта про приймання закінченого об’єкта будівництва та/або монтажу,
закінчення пусконалагоджувального періоду;
17.1.8. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
17.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника
або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
17.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повідомити іншу не пізніше, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
17.4. 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.
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17.5. 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.
17.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій
формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
17.7.Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового припинення
дії Договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником
збитків.
18.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

18.1. Всі спори, щодо виконання умов Договору страхування вирішуються шляхом переговорів та,
при необхідності, із залученням незалежних експертів (спеціалістів, оцінювачів).
18.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому
порядку відповідно до законодавства України.
18.3. Сторона, винна в невиконанні або неналежному виконанні умов Договору страхування, несе
відповідальність згідно з умовами Договору страхування та чинним законодавством України.
19.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

19.1. Цими Додатковими умовами регламентовано основні умови добровільного страхування
майна при проведенні будівельно-монтажних робіт.
19.2. За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застереження,
доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що
відповідають положенням Додаткових умов та не суперечать чинному законодавству України з
обов’язковим викладенням тексту таких застережень, доповнень, змін та особливих умов
страхування в Договорі страхування.
19.3. Умови Договору страхування мають пріоритет над цими Додатковими умовами.
19.4. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником в письмовому вигляді
(прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та електронної
пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).
19.5. Договором страхування може бути передбачено, що сторона, яка порушила зобов'язання за
Договором страхування, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона
доведе, що це порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили) (введення органами влади особливого положення та інших надзвичайних та невідворотних
обставин, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
Договору страхування).
19.6. Зміни та доповнення до цих Додаткових умов, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, включаючи перелік майна, що може бути
застраховане за Договором страхування та страхових ризиків, реєструються в Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
19.7. За погодженням Сторін Договору страхування, або у разі, коли застосування уніфікованих
умов страхування вимагають міжнародні системи страхування, Договір страхування може
включати уніфіковані умови, що застосовуються у міжнародній практиці страхування, з
урахуванням вимог Закону України «Про страхування».
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Додаток №1
до Додаткових умов добровільного страхування майна
при проведенні будівельно-монтажних робіт
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПРИ
ПРОВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
1. Базові річні страхові тарифи для добровільного страхування майна при проведенні будівельно
– монтажних робіт розраховані виходячи зі страхових ризиків та наведені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Базові річні страхові тарифи, % від страхової суми
№
п/п

Страхові ризики

1 Вогонь:
Пожежа
Пошкодження димом
Удар блискавки
Вибух
2 Транспортна шкода
3 Стихійні явища:
Землетрус
Зсув, осідання ґрунту, сель
Обвал, гірські обвали і сходи лавин,
тиск снігу
Повінь
Шквал, злива, град
Смерч, ураган, буря, шторм, вихор
Пошкодження
водою
з
водопровідних,
каналізаційних,
4 опалювальних систем і систем
пожежогасіння
5 Крадіжка зі зламом, грабіж, розбій
Протиправні
дії
третіх
осіб
6 (в т.ч. вандалізм, хуліганство)
(ПДТО)
7 Аварійні події:
Обвалення або падіння об'єкта, що
будується (монтується), в тому числі
пошкодження
частинами,
що
обвалюються або падають
Розрив тросів та ланцюгів, падіння
будівельних блоків та (або) інших
предметів на застраховане майно
Аварія вантажопідйомної техніки в
процесі монтажу
Вплив електроенергії у вигляді
короткого
замикання,
перевантаження
або
аварія
електромережі,
атмосферних
розрядів тощо

Об’єкти
Об’єкти
Обладнання
будівельно незавер
Будівельні будівельного
монтажних,
шеного
машини та майданчика,
пусконалагод
будівництва
устаткування допоміжні
жувальних
існуюче
споруди
робіт
майно

0,11

0,12

0,08

0,06

0,11

0,12

0,08

0,06

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02
0,01
0,02

0,02
0,01
0,02

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01

0,05

0,03

0,03

0,02

0,02

0,03

0,02

0,01

0,03

0,05

0,02

0,01

0,05

0,09

0,02

0,02

0,03

0,02

0,01

0,01

0,03

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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Аварійні події під час перевезення
застрахованого
майна,
що
використовується при проведенні
будівельно-монтажних
робіт
територією будівельного майданчика
Поломка
та
пошкодження
будівельної
техніки
внаслідок
зовнішнього
впливу
(падіння,
перекидання, удар тощо)
Ненавмисне
пошкодження
будівельною та іншою технікою
Інші аварійні події, зазначені у
Договорі страхування
Ненавмисні помилки працівників
Страхувальника при проведенні
8 будівельно-монтажних робіт, які не
несуть
відповідальність
за
організацію проведення таких робіт
Інші раптові та непередбачувані
9 події, що сталися в місці дії Договору
страхування
„Від
усіх
ризиків”
(страхове
покриття включає всі випадкові та
непередбачені події, які не є
10 виключеннями згідно з умовами цих
Додаткових умов та Договору
страхування)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

0,06

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,40

0,45

0,24

0,23

2. Базові річні страхові тарифи для страхування післяпускових гарантійних зобов’язань наведені
в Таблиці 2.
Таблиця 2
Базові річні
№
Страхові ризики
страхові
п/п
тарифи, %
Недоліки, помилки та недогляд, допущені при здійсненні будівельно1 монтажних робіт, що проявилися протягом гарантійного строку експлуатації
0,31
Недоліки, помилки та недогляд чи інші раптові та непередбачені події, не
виключені цими Додатковими умовами та Договором страхування, при
2 виконанні Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено
0,20
Договір страхування, робіт з технічного обслуговування, обумовлених
Договором підряду протягом гарантійного строку експлуатації
3. При укладенні Договору страхування на строк менше одного року для розрахування страхового
тарифу застосовується коефіцієнт короткостроковості К, який визначається згідно з Таблицею 3.
Коефіцієнт короткостроковості залежно від строку дії Договору страхування
Строк дії Договору страхування
1 місяць
2 місяці
3 місяці
4 місяці
5 місяців
6 місяців

Кс
0,25
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70

Таблиця 3
Строк дії Договору страхування
Кс
7 місяців
0,75
8 місяців
0,80
9 місяців
0,85
10 місяців
0,90
11 місяців
0,95
12 місяців
1,0
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