1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Терміни, використані у цих Умовах:
Вигодонабувач - особа, на користь якої укладено Договір або якій передані права та
обов'язки по Договору і яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.
Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з
якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку виплатити
Страхове відшкодування в межах страхової суми за завдані збитки Страхувальнику чи іншій
особі, визначеній Страхувальником, або на користь якої укладено Договір страхування, а
Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у зазначені строки і виконувати
інші умови Договору.
Страховик – Закрите акціонерне товариство страхова компанія «Теком», яка бере на
себе за Договором страхування зобов'язання за визначену винагороду (страховий платіж)
відшкодувати збитки, які виникли внаслідок страхових випадків.
Страхувальник - дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована як суб’єкт
підприємницької діяльності, або юридична особа, яка вступає в права власності в повній
його формі згідно чинному законодавству України та несе ризик втрати права власності у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
Страхова сума - це грошова сума, на яку Страхувальник страхує свій інтерес і в межах
якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату при настанні
страхового випадку.
Страховий захист - обсяг прийнятих Страховиком зобов'язань відносно предмету
договору страхування. Характеризується періодом страхування, страховими сумами,
страховими ризиками згідно Договору страхування.
Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася, і з
настанням якої може виникнути обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Третя особа – будь-яка фізична особа, в тому числі, зареєстрована як суб’єкт
підприємницької діяльності, або юридична особа, у яких є майновий інтерес до предмету
договору страхування, за винятком учасників останньої угоди (договору) купівлі-продажу
об’єкта нерухомості.
Франшиза - частина збитку, що не відшкодовується Страховиком по Договору
страхування.
1.2. Ці Умови розроблені та застосовуються у відповідності з Законом України «Про
страхування», інших чинних законів та підзаконних нормативних актів України і визначають
загальні умови і порядок укладання та дії Договорів добровільного страхування фінансового
ризику втрати або обмеження права власника на нерухоме майно (далі - Договір
страхування) з фізичними та юридичними особами (далі - Страхувальник).
1.3. Страхувальники мають право укладати Договір страхування на користь іншої особи
(Вигодонабувача) та призначати фізичних осіб або юридичних осіб для отримання
страхового відшкодування або інших виплат, а також замінювати їх до настання страхового
випадку, письмово попередивши про це Страховика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не
суперечать закону і пов'язані з припиненням (втратою) права власності на майно або з його
обмеженням в будь-якій частині (володіння, користування, розпорядження) на підставі
рішення суду, яке вступило в законну силу.
2.2. За цими Умовами страхуванню підлягають майнові права, а також долі в правах на
наступні предмети договору страхування:
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2.2.1. житлова нерухомість (житлові будинки, квартири, кімнати, котеджі, частини
житлового будинку, садові будинки, дачі тощо);
2.2.2. нежитлова нерухомість (нежитлові споруди, будівлі, приміщення, частини
будівель, споруд, приміщень, гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціальнопобутового та іншого призначення, розташовані на окремих земельних ділянках, тощо);
2.2.3. земельні ділянки.
2.3. Застраховані також можуть бути доцільні судові витрати по зменшенню збитків,
яких зазнає Страхувальник при настанні страхового випадку (включаючи оплату послуг
адвоката), а також інші витрати, передбачені договором Страхування. Судові витрати
приймаються на страхування за умови наявності чинної ліцензії на страхування судових
витрат.
2.4. Доцільність перерахованих в п. 2.3. витрат визначається Страховиком. Їх розмір не
повинен перевищувати 10 % від страхової суми, якщо інше не передбачене Договором
страхування.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
3.2. Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулася, і
з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або за його письмової згоди повіреній особі Страхувальника
(Вигодонабувачу).
3.3. Страховим випадком є документально підтверджений факт понесення
Страхувальником реальних збитків, пов'язаний з припиненням (втратою) права власності на
майно або з його обмеженням в будь-якій частині, що виникли внаслідок незалежних від
нього обставин на підставі рішення суду, що набрало законної сили, відносно останньої або
попередньої угоди з об’єктом нерухомості та вирішення її недійсною або такою, що підлягає
розірванню.
3.4. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Умов, Страховик може
надавати Страхувальнику страховий захист на такі випадки:
3.4.1. укладення угоди щодо об’єкту нерухомості з порушенням норм, встановлених
чинним законодавством України;
3.4.2. недотримання умов та форм при укладенні договору купівлі-продажу нерухомого
майна;
3.4.3. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна юридичною особою,
право здійснення якого вона не мала;
3.4.4. укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна без дозволу органу опіки
та піклування;
3.4.5. укладення угоди щодо об’єкту нерухомості фізичною особою, яка визнана
недієздатною або обмежено дієздатною у встановленому порядку;
3.4.6. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна неповнолітнім, таким, що
не досяг 18 років;
3.4.7. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна з недієздатною особою;
3.4.8. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна з фізичними особами,
нездатними усвідомлювати значення своїх дій;
3.4.9. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна внаслідок обману,
насильства, загрози, умисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною
або збігу тяжких обставин;
3.4.10. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна як фіктивної або
удаваної угоди;
3.4.11. укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна, яке є загальною
власністю супругів без згоди одного із супругів;
3.4.12. розділ успадкованого майна з порушенням інтересів одного із спадкоємців;
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3.4.13. продаж нерухомого майна по підробленим документам;
3.4.14. інші обставини, які явились підставою для винесення судом рішення про
визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним.
3.5. Конкретні страхові випадки, на випадок яких проводиться страхування,
зазначаються в Договорі страхування за згодою сторін та якщо це не суперечить закону.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. До страхових випадків не відносяться події, що призвели до збитків
Страхувальника, пов'язаних з припиненням (втратою) права власності на майно або з його
обмеженням в будь-якій частині, з наступних причин:
4.1.1. обмеження майнових прав Страхувальника через настання надзвичайних та
невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила), в тому числі через дію ядерного
вибуху, радіації або радіоактивного зараження, воєнних дій та їх наслідків, терористичних
актів, громадянської війни, народних заворушень або страйків;
4.1.2. вилучення, в тому числі шляхом викупу, для державних або муніципальних нужд,
конфіскації, реквізиції, арешту або знищення на підставі актів уповноважених органів власті
земельної ділянки або іншої нерухомості, фінансовий ризик щодо якої застрахований за
Договором страхування, укладеним на підставі цих Умов;
4.1.3. навмисних дій Страхувальника або третіх осіб, виконаних з його відому, в тому
числі таких, що порушують законодавство або договірні зобов’язання Страхувальника;
4.1.4. погашення Страхувальником боргових зобов’язань, в тому числі внаслідок
неплатоспроможності та/або банкрутства, сплати штрафів тощо, нерухомим майном,
фінансовий ризик щодо якого застрахований за цими Умовами;
4.1.5. наявності технічних помилок в оформленні або змісті правовстановлюючих
документів про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним (помилок,
перекручень, неповноти або недостовірності даних), допущених працівниками державних
установ, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, що за
змістом не дають змоги визначити Страхувальника як власника нерухомого майна;
4.1.6. встановлення сервітутів до вступу Страхувальника в права власності, а також
інших обмежень прав, про які Страхувальник знав або мав знати на момент укладення
Договору страхування;
4.1.7. право власності на майно було втрачено або обмежено відповідно до рішення або
іншого акту органів влади та місцевого самоврядування;
4.1.8. розірвання угоди купівлі-продажу нерухомого майна (земельної ділянки) через
наявність технічних помилок в оформленні або змісті правовстановлюючих документів та
документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним,
які виникли або мали місце та за змістом не дають змоги визначити Страхувальника як
власника нерухомого майна, фінансовий ризик щодо якого застрахований:
- при проведенні державної реєстрації в установленому законодавством порядку,
включаючи різного роду обмеження (заставу, іпотеку, оренду, сервітут та інші);
- при проведенні кадастрового та (або) технічного обліку (інвентаризації) об’єкту
нерухомості (земельної ділянки);
- при здійсненні нотаріальних дій;
- при проведенні оцінки вартості нерухомого майна (земельної ділянки).
4.1.9. обтяження майнового права Страхувальника на майно, в порядку, передбаченому
законодавством, після вступу Договору страхування в силу;
4.1.10. втрати зареєстрованих в установленому порядку документів, які посвідчують
майнові права на нерухоме майно, фінансовий ризик щодо якого застрахований за цими
Умовами;
4.2. Не вважаються також застрахованими за цими Умовами майнові інтереси
Страхувальника, пов'язані з припиненням (втратою) права власності на майно або з його
обмеженням в будь-якій частині, з наступних причин:
- права які не були зареєстровані в установленому порядку у відповідних органах
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державної реєстрації, якщо така реєстрація передбачена законодавством України;
- майно, на яке накладено стягнення на дату укладення Договору страхування на
підставі рішення суду, яке вступило в законну силу;
- права які обмежені або анульовані, про що відомо до укладення Договору
страхування.
4.3. Не підлягають відшкодуванню:
4.3.1. моральний збиток Страхувальника;
4.3.2. збитки які настали з причин, що були відомі Страхувальнику до початку дії
Договору страхування.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
5.1. Страхова сума по Договору страхування визначається, згідно чинного
законодавства України, за згодою між Страховиком та Страхувальником, виходячи з дійсної
вартості нерухомого майна, зафіксованої відповідним чином в договорі купівлі-продажу,
міни, дарування тощо, у межах збитків, що можуть бути понесені Страхувальником.
5.2. Страхове відшкодування не може перевищувати розмір встановленої Договором
страхування страхової суми, яка є лімітом відповідальності Страховика по Договору
страхування.
5.3. В період дії Договору страхування Страхувальник може збільшити за згодою з
Страховиком страхову суму, шляхом укладення додаткового Договору страхування або
додатка до Договору страхування на підставі цих Умов, який стає невід’ємною частиною
Договору страхування. При збільшенні страхової суми і укладанні додаткового Договору
страхування Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику додатковий страховий
внесок, у розмірі встановленому Страховиком.
5.4. У випадку якщо страхова сума за Договором страхування, названа
Страхувальником, буде менше дійсної вартості нерухомого майна, розмір страхового
відшкодування по страховому випадку, що наступив, визначається в тій же пропорції, в якій
страхова сума відноситься до дійсної вартості нерухомого майна. Відповідність страхової
суми дійсній вартості нерухомого майна визначається за всім Договором страхування або по
окремому нерухомому майну.
5.5. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна чи безумовна).
5.5.1. Умовна франшиза - сума збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує цієї суми. Збитки підлягають
відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи.
5.5.2. Безумовна франшиза - частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком,
згідно з Договором страхування.
5.6. Розмір франшизи визначається за згодою Сторін при укладанні Договору
страхування в відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ
6.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
6.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
базових страхових тарифів враховуючи ступінь ризику. Конкретний страховий тариф
вказується у Договорі страхування.
6.3. Базові страхові тарифи наведені у Додатку №1 цих Умов.
6.4. Страховий тариф при страхуванні фінансових ризиків визначається з урахуванням:
6.4.1. кількості переходів права власності на нерухоме майно;
6.4.2. Наявності документів, які підтверджують дані переходу права власності, окрім
договору купівлі-продажу;
6.4.3. кількості осіб, зареєстрованих в квартирі;
6.4.4. наявності серед зареєстрованих в квартирі осіб неповнолітніх, недієздатних або
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обмежено дієздатних;
6.4.5. кількості власників нерухомого майна;
6.4.6. форми прав на нерухоме майно;
6.4.7. строку дії Договору страхування;
6.4.8. умов приватизації нерухомого майна;
6.4.9. інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів.
6.5. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування,
яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
6.6. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами, готівкою або
безготівково відповідно до умов Договору страхування. Страхувальник зобов'язаний на
протязі 5 (п’яти) банківських днів, якщо інше не передбачено у Договорі страхування, після
підписання всіма сторонами Договору страхування, сплатити Страховику страховий платіж.
Несплата страхового платежу, або його сплата після обговореного в Договорі страхування
строку, тягне за собою припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6.7. Якщо сума страхового платежу внесена не повністю в строки, встановлені
Договором страхування, Страховик несе часткову відповідальність на умовах, зазначених у
Договорі страхування. Страхова послуга за Договорами страхування може здійснюватись
пропорційно фактично внесеному страховому платежу, якщо інше не встановлено Договором
страхування.
6.8. Страхувальники - резиденти України згідно з укладеними Договорами страхування
мають право вносити страхові платежі тільки грошовою одиницею України, а
Страхувальники - нерезиденти - іноземною вільно конвертованою валютою або грошовою
одиницею України у випадках, передбачених чинним законодавством.
Якщо дія Договору страхування розповсюджується за межі України відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
СТРОК СТРАХУВАННЯ.
7.1. Договір страхування укладається, на підставі письмової заяви Страхувальника, за
формою, встановленою Страховиком, яка може містити такі відомості:
7.1.1. відомості про Страхувальника;
7.1.2. відомості про предмет договору страхування, майнові права, а також долі в
правах, які підлягають страхуванню;
7.1.3. відомості про договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо;
7.1.4. страхові ризики;
7.1.5. розмір страхової суми;
7.1.6. строк страхування;
7.1.7. інша інформація про всі відомі Страхувальнику обставини, які можуть мати
істотне значення для оцінки страхового ризику, на випадок якого проводиться страхування.
7.2. Одночасно з Заявою Страховик має право запитувати копії інших документів, що
необхідні для оцінки ризику та визначення страхового тарифу.
7.3. Страховик на підставі наданих документів узгоджує із Страхувальником страхову
суму, розмір страхового платежу та інші умови Договору страхування.
7.4. Якщо на момент укладання Договору страхування було укладено тільки проект
договору купівлі-продажу нерухомого майна, Страхувальник повинен протягом трьох
робочих днів після підписання Договору страхування надати Страховику підписаний договір
купівлі-продажу нерухомого майна або його нотаріально завірену копію, інакше Договір
страхування достроково припиняється за вимогою Страховика.
7.5. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
7.6. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою між Страховиком та
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Страхувальником, в залежності від набору страхових ризиків – на 1, 3, 5, 10 років.
7.7. Умови, які присутні в цих Умовах до Правил страхування фінансових ризиків, але
які не включено у текст Договору страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в
Договорі страхування прямо вказується на використання цих Умов.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник має право, якщо інше не передбачено договором страхування:
8.1.1. при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувача, особу для
отримання страхового відшкодування та замінити її іншою особою до настання страхового
випадку;
8.1.2. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування згідно з цими
Умовами та діючого законодавства;
8.1.3. отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку з
урахуванням конкретних умов, обумовлених Договором страхування;
8.1.4. звернутися до Страховика з проханням про надання дубліката Договору
страхування в разі втрати його оригіналу. В разі повторної втрати Договору страхування
(страхового полісу, сертифікату) на протязі дії Договору страхування, з Страхувальника
додатково стягується платіж в розмірі фактичної вартості його виготовлення.
8.1.5. ініціювати внесення змін до умов Договору страхування, які стосуються строку
страхування і розміру страхової суми з відповідним перерахунком страхового платежу, якщо
в ньому не визначено інше;
В разі зміни умов страхування, між сторонами укладається додаткова угода до
Договору страхування з визначенням відповідних страхових платежів на строк до
завершення дії основного Договору.
8.2. Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеню страхового
ризику за Договором страхування, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового
ризику,
8.2.2. своєчасно та в
повному обсязі вносити страхові платежі в порядку,
передбаченому Договором страхування;
8.2.3. при укладанні Договору страхування повідомляти Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмету договору страхування;
8.2.4. негайно, протягом 1 (одного) робочого дня, повідомити Страховика про
обставини, які можуть істотно вплинути на збільшення страхового ризику за укладеним
Договором страхування, а також про всі аналогічні Договори страхування, які укладаються
Страхувальником щодо нерухомого майна, фінансовий ризик щодо якого застрахований за
Договором страхування, якщо інше не передбачено договором страхування;
8.2.5. надавати Страховику можливість безперешкодного огляду нерухомого майна й
ознайомлення з документами, що підтверджують майнові права Страхувальника на
нерухоме майно, якщо інше не передбачено договором страхування.
8.2.6. при одержанні інформації про подію, що може стати причиною настання
страхового випадку письмово або по факсимільному зв'язку протягом 2 (двох) робочих днів
з моменту, коли йому стало відомо про таку подію, сповістити про це Страховика з
указівкою залучених у подію осіб, причини, обставин і можливих наслідків події.
Страхувальник зобов’язаний надати Страховику документи (копії), які він отримав у зв’язку
з настанням події, яка може стати причиною настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування;
8.2.7. при настанні страхового випадку протягом 2 (двох) робочих днів з моменту, коли
йому стало відомо про настання страхового випадку, письмово або по факсимільному зв'язку
сповістити про це Страховика і представити йому копії документів, що підтверджують факт
настання страхового випадку.
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8.2.8. у випадку якщо Страховик визнає за необхідне призначення своїх
уповноважених осіб для захисту інтересів, як Страховика, так і Страхувальника, видати
доручення та інші необхідні документи особам, зазначеним Страховиком, якщо інше не
передбачено договором страхування..
8.2.9. якщо мається можливість зменшення розміру позовних вимог, сповістити про це
Страховика і вжити всіх доступних заходів, щодо зменшення розміру позовних вимог, якщо
інше не передбачено договором страхування;
8.2.10. не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги,
запропоновані у зв'язку зі страховим випадком, а також не приймати на себе будь-яких
прямих або непрямих зобов'язань по врегулюванню таких вимог без згоди Страховика, якщо
інше не передбачено договором страхування;
8.2.11. передати Страховику документи і виконати усі формальності, необхідні для
здійснення Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за настання страхового
випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
8.2.12. вживати заходів щодо, запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
8.2.13. повернути одержане від Страховика страхове відшкодування (або його
частину), якщо виявиться, що Страхувальник не мав права на його одержання протягом 5
(п'яти) робочих днів з дня отримання відповідної письмової вимоги Страховика або якщо
збитки за страховим випадком (повністю або частково) відшкодовані іншими особами
протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня надходження цих сум на поточний рахунок
Страхувальника) , якщо інше не передбачено договором страхування.
8.3. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов'язки Страхувальника, що не суперечать закону та відповідають цим Умовам.
8.4. Страховик має право, якщо інше не передбачено договором страхування:
8.4.1. запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію, яка має відношення до
предмету договору страхування;
8.4.2. вимагати у Страхувальника необхідні документи по справі, щодо прав власності і
провести їхню експертизу;
8.4.3. вимагати зміни умов Договору страхування або сплати додаткової страхової
премії відповідно до збільшення ризику у випадку його повідомлення про обставини, що
призводять до збільшення даного страхового ризику.
Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або доплати
страхової премії, Страховик вправі вимагати розірвання Договору страхування в порядку,
передбаченому чинним законодавством;
8.4.4. вимагати розірвання Договору страхування й відшкодування збитків, заподіяних
розірванням такого Договору, у випадку невиконання Страхувальником обов'язку,
передбаченого п. 8.2.3. цих Умов;
8.4.5. зажадати визнання Договору страхування недійсним і застосування наслідків,
передбачених чинним законодавством України, у випадку встановлення після укладання
Договору страхування, що Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві дані
про обставини, зазначені у п. 8.2.1. цих Умов.
Страховик не може вимагати визнання Договору страхування недійсним, якщо
обставини, про які не повідомив Страхувальник, вже відпали;
8.4.6. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку невиконання
Страхувальником своїх обов'язків, передбачених п. 8.2.6. цих Умов, за умови, що Страховик
вчасно не довідався про настання страхового випадку з інших джерел;
8.4.7. відстрочити виплату страхового відшкодування при перегляді (розгляді) судами
вищих інстанцій рішення (ухвали, постанови) суду нижчестоящих інстанцій;
8.4.8. представляти інтереси Страхувальника, вести від його імені переговори з метою
врегулювання пред'явлених претензій та позовів, а також виступати в суді від імені
Страхувальника.
8.4.9. вимагати від Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування,
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якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що Страхувальник не мав на це
права або якщо збитки по страховому випадку відшкодовані іншими особами.
8.4.10. змінювати та уточнювати окремі пункти цих Умов страхування згідно з діючим
законодавством України. У цьому випадку зміни, внесені в ці Умови страхування,
розповсюджуються тільки на знов укладені Договори.
8.5. Страховик зобов'язаний:
8.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Умовами до Правил
страхування фінансових ризиків;
8.5.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної
виплати страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодогабувачу);
8.5.3. при настанні страхового випадку здійснити розрахунок та виплату страхового
відшкодування у строк, передбачений Договором страхування. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається Договором страхування
або законом;
8.5.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування;
8.5.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, переукласти з ним Договір страхування;
8.5.6. не розголошувати отримані їм у результаті своєї професійної діяльності
відомостей про Страхувальника, їх комерційну таємницю, про їх майнове становище, умови
угод купівлі-продажу, крім випадків, встановлених законом.
8.5.7. у разі дострокового припинення дії договору страхування повернути
Страхувальнику страхові платежі на підставі цих Умов та згідно чинного законодавства
України, якщо інше не передбачено договором страхування.
8.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов'язки Страховика.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. Страхувальник зобов'язаний негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох)
робочих днів, якщо інше не визначено Договором страхування, письмово повідомити
Страховика про страхову подію.
9.2. Несвоєчасне без поважних причин або неналежне повідомлення Страхувальником
Страховика про страхову подію надає останньому право відмовити у виплаті страхового
відшкодування.
9.3. В разі настання страхової події Страхувальник, якщо це передбачено умовами
Договору страхування, зобов'язаний:
9.3.1. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, заподіяних внаслідок
настання страхового випадку;
9.3.2. вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового
випадку;
9.3.3. здійснити всі можливі заходи для виконання своїх договірних зобов'язань
відповідно до угоди купівлі-продажу нерухомого майна;
9.3.4. направити до суду позовну заяву до особи, яка являється іншою стороною угоди
купівлі-продажу нерухомого майна і надати Страховику її копію;
9.3.5. сприяти Страховику в судовій справі по відшкодуванню збитків, якщо справу
передано до суду;
9.3.6. надати Страховику всі документи, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків;
9.3.7. надати за вимогою Страховика документи, які мають істотне значення для
визначення причин, обставин та розміру збитків.
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10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
10.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний, якщо
інше не передбачено договором страхування, надати Страховику наступні документи, що
підтверджують настання страхового випадку та розмір нанесених збитків:
10.1.1. письмову заяву про настання передбаченого Договором страхового випадку із
вказівкою причин та розміру збитків (можливих і фактично понесених) Страхувальником в
результаті втрати чи обмеження майнових прав;
10.1.2. договір страхування;
10.1.3. договір купівлі-продажу, міни, дарування тощо;
10.1.4. необхідні платіжні документи;
10.1.5. довідка про розрахунки між сторонами договору купівлі-продажу і виписки з
банку, зазначеного в договорі купівлі-продажу;
10.1.6. документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (наприклад,
рішення суду, мирова угода, документи відповідних органів держаної влади тощо);
10.1.7. документи, що забезпечують право вимоги до особи (осіб) відповідальної
(відповідальних) за заподіяні збитки;
10.1.8. усі інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають
відшкодуванню, за вимогою Страховика.
10.2. Документи, передбачені п. 10.1. цих Умов, можуть бути подані за належним
чином оформленим дорученням Страхувальника будь-якою іншою особою, якщо інше не
передбачено договором страхування.
10.3. При визначенні розміру страхового відшкодування враховуються також рішення
суду, документи правоохоронних, податкових, банківських органів, місцевих органів влади,
висновки експертів та інші документи будь-яких компетентних органів, що мають
відношення до страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.4. Конкретний перелік документів, на підставі яких здійснюється виплата страхового
відшкодування, визначається Страховиком у Договорі страхування.
10.5. Вимоги щодо виплати страхового відшкодування можуть бути пред’явлені
Страховику відповідно до діючого законодавства України.
11. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ТА УМОВИ ЙОГО ВИПЛАТИ
11.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви
Страхувальника (Вигодонабувача) та страхового акту після отримання всіх необхідних
документів, що підтверджують настання страхового випадку та узгодження з усіма
зацікавленими особами остаточного розміру збитків.
11.2. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати фактичних збитків,
нанесених майновим правам Страхувальника, пов’язаних з припиненням (втратою) права
власності на майно або з його обмеженням в будь-якій частині
11.3. Підставою для визначення розміру страхового відшкодування є рішення суду.
11.4. Якщо за рішенням суду Страхувальник втрачає право власності на майно
повністю, розмір збитку визначається величиною дійсної вартості нерухомого майна. В
цьому випадку, величина страхового відшкодування встановлюється у розмірі страхової
суми.
11.5. Якщо за рішенням суду Страхувальник втрачає право власності на майно
частково, розмір збитку визначається як частка дійсної вартості, пропорційна відношенню
вартості частини нерухомого майна, на яку втрачено право, до повної дійсної вартості. В
цьому випадку, величина страхового відшкодування встановлюється в пропорції від
страхової суми.
11.6. Виплата страхового відшкодування проводиться в межах страхової суми,
встановленої Договором страхування.
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11.7. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. В разі
необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком
до правоохоронних органів, інших установ та організацій, що володіють інформацією про
обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини, обставини та
наслідки страхового випадку.
11.8. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків встановлюється
Страховиком на підставі документів, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір збитків, отриманих від Страхувальника, інших осіб, а також з урахуванням рішення
суду, документів правоохоронних, податкових та інших компетентних органів, місцевих
органів влади, висновків експертів відповідно до діючого законодавства України.
11.9. В разі отримання Страхувальником відшкодування збитків за страховим випадком
повністю або частково від третьої особи, Страховик звільняється від виплати страхового
відшкодування в розмірі, рівному отриманому відшкодуванню.
11.10. Страхувальник зобов’заний повернути Страховику грошові кошти в розмірі
отриманого по Договору страхування страхового відшкодування в разі наступного
відшкодування Страхувальнику збитків повністю або частково третьою особою;
11.11. Якщо на дату прийняття Страховиком рішення про виплату страхового
відшкодування страхова премія була сплачена не повністю (у разі сплати її частинами),
Страховик визначає розмір страхового відшкодування за вирахуванням несплаченої частини
страхової премії або пропорційно до сплаченої страхової премії, або на інших умовах
передбачених Договором страхування.
11.12. Якщо Страхувальник уклав Договір страхування щодо предмету договору
страхування, ще у одного або більше страховиків і страхова сума перевищує розмір збитків
Страхувальника, то розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті Страховиком,
встановлюється пропорційно розміру страхової суми за укладеним Договором страхування.
При цьому загальна сума страхового відшкодування, виплачена усіма страховиками
Страхувальнику (Вигодонабувачу), не може перевищувати обсягу майнового збитку, який
фактично заподіяний Страхувальнику.
11.13. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після
відрахування із суми збитків безумовної франшизи, якщо вона передбачена в Договорі
страхування, та сум, що одержані Страхувальником від інших осіб, в рахунок відшкодування
збитків по страховому випадку.
11.14. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику, відповідно до Договору
страхування.
11.15. При визначенні нанесених збитків враховується:
- прямий збиток Страхувальника;
- судові витрати. Судові витрати приймаються на страхування за умови наявності
чинної ліцензії на страхування судових витрат.
11.16. Днем виплати вважається день списання коштів з поточного рахунку Страховика,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО
ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У
СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Рішення про виплату страхового відшкодування приймається протягом 20
(двадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів, що підтверджують
настання страхового випадку та розмір збитків, якщо інший термін не передбачено
Договором страхування.
12.2. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється
страховим актом.
12.3. Страхове відшкодування виплачується Страховиком Страхувальнику, а за його
письмової згоди повіреній особі Страхувальника протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття
рішення про виплату страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором
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страхування.
12.4. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування до тих пір,
доки не будуть одержані необхідні докази, але не більше, ніж на 6 місяців з дня отримання
заяви Страхувальника, в таких випадках:
12.4.1. якщо у нього є сумніви в повноваженні Страхувальника на одержання
страхового відшкодування (Страхувальник не має страхового інтересу щодо об’єкту
страхування чи втратив такий під час дії Договору страхування, про що не було повідомлено
Страховику; Страхувальника обмежено чи позбавлено дієздатності під час дії цього
Договору та не надані відповідні документи для встановлення опікуна чи піклувальника);
12.4.2. якщо органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти
Страхувальника
або уповноважених ним осіб (або його представників) і ведеться
розслідування.
12.5. Рішення про відмову у виплаті Страховик приймає протягом 20 (двадцяти)
робочих днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків та письмово повідомляє Страхувальника з обґрунтуванням причин
відмови.
12.6. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
12.6.1. вчинення Страхувальником-фізичною особою умисного злочину, який привів до
страхового випадку;
12.6.2. навмисні дії Страхувальника 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;
12.6.3. несвоєчасного повідомлення Страхувальником або особою, на користь якої
укладено Договір страхування про настання страхового випадку без поважних на те причин;
12.6.4. невиконання Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір
страхування, своїх обов'язків по Договору страхування та згідно цих Умов;
12.6.5. створення Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір
страхування, Страховикові перешкод у визначення обставин, характеру та розміру збитків;
12.6.6. подання Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір
страхування, свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про
факт настання страхового випадку;
12.6.7. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від третіх осіб або
особи, винної у їх заподіянні;
12.6.8. у інших випадках, передбачених діючим законодавством України та Договором
страхування.
12.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
12.8. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.
12.9. Після виплати Страховиком страхового відшкодування до нього переходить в
межах фактично виплаченої ним суми право вимоги, яку Страхувальник має до особи,
відповідальної за заподіяний збиток.
12.10. Якщо Страхувальник відмовиться від права вимоги, або здійснення таких прав
буде з його вини неможливим, то Страховик у відповідному розмірі звільняється від
обов'язку виплатити страхове відшкодування, а якщо страхове відшкодування виплачено,
Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отримане відшкодування.
12.11. Якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що Страхувальник,
подав невірні відомості які призвели до підвищення суми страхового відшкодування або
безпідставної його виплати, Страховик вправі вимагати компенсації здійсненого страхового
відшкодування від Страхувальника.
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13. ПОРЯДОК ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
13.1. Зміна та/або доповнення умов Договору страхування здійснюється за згодою
Страхувальника та Страховика на підставі Заяви однієї із Сторін протягом 5 (п'яти) робочих
днів з моменту одержання Заяви другою Стороною та оформлюється Додатковою угодою
до Договору.
13.2. Якщо одна сторона не згодна з внесенням змін та/або доповнень в Договір,
протягом п’яти робочих днів вирішується питання про дію Договору на попередніх умовах
або про припинення його дії.
13.3. З моменту одержання заяви однієї з сторін до моменту прийняття рішення, яке
виходить з п.13.1., Договір продовжує діяти на попередніх умовах.
13.4. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:
13.4.1. закінчення строку дії;
13.4.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
13.4.3. несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені Договором строки.
При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий)
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10 робочих
днів із дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику.
13.4.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальникафізичної особи або втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України «Про страхування»;
13.4.5. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним;
13.4.6. в інших випадках, передбачених законом.
13.5. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії
Договору страхування, якщо інше в ньому не передбачено.
13.6. У разі дострокового припинення дії Договору 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.
13.7. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.
13.8. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплаченні ним страхові платежі.
13.9. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період,
що залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат
на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
13.10. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умовами дострокового припинення Договору страхування.
14. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках
передбачених чинним законодавством України.
14.2. Договір страхування вважається недійсним і не підлягає виконанню також у разі:
14.2.1. якщо його укладено після настання страхового випадку;
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14.2.2. якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на
підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
14.3. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
14.4. В разі, якщо Договір страхування припиняє свою дію через те, що можливість
настання страхового випадку та існування страхового ризику припинилось за обставин,
інших ніж страховий випадок, Страховик не повертає Страхувальнику сплачену страхову
премію.
14.5. Договір страхування може містити інші умови недійсності Договору страхування,
за згодою сторін, та якщо це не суперечить чинному законодавству України.
15. ПРАВО ВИМОГИ
15.1. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить у межах
виплаченої суми страхового відшкодування право вимоги, яке Страхувальник має до особи,
відповідальної за заподіяний збиток.
15.2. У випадку отримання Страхувальником відшкодування збитків завданих
страховим випадком від особи, відповідальної за заподіяні збитки, він зобов'язаний протягом
5 (п'яти) робочих днів з дня одержання відповідних сум на поточний рахунок, повернути
Страховику страхове відшкодування. Якщо збитки відшкодовано частково і відшкодована
сума менша від належного до виплати страхового відшкодування, то страхове
відшкодування виплачується враховуючи суми, отримані Страхувальником від особи,
відповідальної за заподіяні збитки.
16. ФОРС-МАЖОР
16.1. Сторони Договору страхування звільняються від відповідальності за невиконання
(повне або часткове) зобов'язань за Договором страхування у разі безпосереднього впливу на
можливість виконання зобов'язань дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).
16.2. Форс-мажорними обставинами вважаються:
16.2.1. війна, вторгнення, ворожі дії інших держав (з оголошенням війни або без
оголошення);
16.2.2. громадянська війна, бунт, повстання, революції, встановлення військової або
узурпаторської влади, громадські безладдя, введення військового стану;
16.2.3. конфіскація, націоналізація, вилучення, знищення або пошкодження майна за
наказом чи рішенням уряду або інших органів державної влади;
16.2.4. блокада, ембарго, валютні обмеження, інші дії органів державної влади, що
унеможливлюють виконання, договірних зобов'язань;
16.2.5. застосування ядерної зброї, радіоактивне забруднення;
16.2.6. стихійні лиха на місці виконання зобов'язань;
16.2.7. інші незалежні від волевиявлення сторін події.
16.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за
Договором страхування на час дії форс-мажорних обставин.
16.4. Сторона, яка не виконала зобов'язання через дію форс-мажорних обставин,
повинна довести, що форс-мажорні обставини дійсно мали місце та що невиконання
зобов'язань було наслідком форс-мажорних обставин і, що ця сторона не могла прийняти їх
до уваги при укладанні Договору страхування, уникнути впливу форс-мажорних обставин, їх
наслідків.
16.5. Сторона, яка не може виконати зобов'язання через дію форс-мажорних обставин,
зобов'язана повідомити іншу, протягом 5 (п'яти) днів, з моменту їх настання, а при
неможливості дотримання цього строку, при першій можливості, з подальшим письмовим
повідомленням протягом 3 (трьох) днів. Якщо не було вчасно зроблено повідомлення про
вплив форс-мажорних обставин на виконання зобов'язань, то Сторона, яка їх не виконала
втрачає право посилатися на дію форс-мажорних обставин.
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16.6. Сторона, яка не виконала зобов'язань, по закінченні дії форс-мажорних обставин
повинна повідомити про це іншу сторону Договору страхування.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17.1. Спори, що виникають відносно Договору страхування вирішуються в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
17.2. Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов Договору
страхування, несе відповідальність згідно з Договором страхування та з діючим
законодавством України;
17.3. Договір страхування може містити інші умови порядку вирішення спорів, за
згодою сторін, та якщо це не суперечить чинному законодавству України.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
18.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування.
18.1.1. В період дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний негайно
повідомити Страховика про значні зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були
представлені Страховику при укладанні Договору, якщо ці зміни можуть суттєво впливати
на збільшення страхового ризику (зміна обставин визначається суттєвою, коли вони
змінилися настільки, що, якби, сторони мали змогу це передбачити, то Договір взагалі не
було б укладено, або було б укладено на значно інших умовах).
18.1.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення
страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування або
сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику.
Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або доплати
страхового платежу, Страховик має право вимагати розриву Договору в порядку,
передбаченому законодавству України. Зокрема, згода про розірвання Договору
здійснюється в тій же формі, що і Договір, обов’язки сторін припиняються з моменту
укладення угоди про розірвання Договору, а при його розірвання в судовому порядку – з
моменту вступу в законну силу рішення суду про розірвання Договору.
Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними по
договірним обов’язкам до моменту розірвання Договору, якщо інше не встановлено
законодавством України.
18.1.3. У випадку, якщо Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни в
обставинах, повідомлених при укладанні Договору, останній має право вимагати розірвання
Договору і відшкодування збитків, які настали в разі розірвання Договору згідно діючому
законодавству України.
Страховик не має права вимагати розірвання Договору страхування, якщо обставини,
які стали причиною страхового випадку, вже не мають сили.
18.2 Зміни та доповнення до цих Умов, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, включаючи перелік предметів
договору страхування та страхових ризиків, реєструються в Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України.
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