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1. Загальні положення 

 
1.1 На підставі Закону України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР та 

цих Правил Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» (далі Страховик) 
укладає з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі Страхувальники) 
Договори добровільного страхування майна (далі Договори страхування). 

 
1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 
Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених 
(несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, 
призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, 
рослин, а також предметів. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, 
ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, 
для медичних закладів та закладів освіти тощо. 
 
Будинки - це архітектурно-будівничі об’єкти, призначенням яких є створювання умов 
(захист від атмосферних впливів та ін.) для праці, соціально-культурного обслуговування 
населення та зберігання матеріальних цінностей. До складу будинків входять комунікації 
всередині будинків, необхідні для їх експлуатації, як-от: система опалення, включаючи 
котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться в самому будинку); внутрішня 
мережа водопроводу, газопроводу та каналізації з усіма пристроями; внутрішня мережа 
силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою; внутрішні 
телефонні та сигналізаційні мережі; вентиляційні пристрої загальносанітарного призначення; 
підіймачі та ліфти. 
 
Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка може зазнати збитків у 
результаті настання страхового випадку та яка визначена у Договорі страхування як 
одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
 
Виробничий інвентар – це предмети технічного призначення, які беруть участь у 
виробничому процесі, але не відносяться ні до обладнання, ні до споруд. 
 
Господарський інвентар – це предмети конторського і господарського придбання, що 
безпосередньо не використовуються у виробничому процесі. Предметами виробничого і 
господарського інвентарю можуть бути лише предмети, що мають самостійне призначення і 
не є частиною будь-якого іншого об’єкту. 
 
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з 
якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити  
страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування  
Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник 
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені  строки  та виконувати інші умови  
Договору. 
 
Зона радіоактивного забруднення – територія з наявністю або поширенням радіоактивних 
речовин понад їх природний вміст у довкіллі. 
 
Інженерні комунікації - це санітарно-технічне, газове та електротехнічне обладнання 
квартир, кімнат, житлових та нежитлових будинків.  
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Квартири - це окремі житлові приміщення (конструктивно відокремлені будівлі – квартири 
та кімнати, призначені та в адміністративному порядку визнані придатними для постійного 
мешкання громадян). 
 
Ліміт (межа) відповідальності – максимальна відповідальність Страховика, що випливає з 
умов Договору страхування. 
 
Машини і обладнання – це пристрої, що перетворюють матеріали, енергію та інформацію. 
 
Оздоблення приміщення - це елементи оздоблення, що включають у себе покриття стін, 
стель, підлоги, заповнення віконних та дверних отворів тощо.  
 
Період страхування – проміжок часу, протягом якого Страховик несе відповідальність по 
прийнятим на себе ризикам за Договором страхування в межах строку його дії.  
 
Потенційний страховий випадок (потенційна страхова подія) – будь-яка подія, про яку 
стає відомо Страхувальникові, і яка може бути кваліфікована як страховий випадок. 
 
Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, 
напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-
монтажних робіт. 
 
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.  
 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 
 
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов 
Договору страхування при настанні страхового випадку. 
 
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 
страхової суми, за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при 
настанні страхового випадку. 
 
Страхова вартість – дійсна фактична вартість предмету страхування за цінами й тарифами, 
що діють на момент укладання Договору страхування. 
 
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка  
відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми  
(страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 
 
Страховий Поліс (Сертифікат) – документ, що є формою Договору страхування та 
підтверджує факт укладання Договору страхування. 
 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має озники 
ймовірності та випадковості настання. 
 
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 

 
Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО»,  яке одержало 
у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України 
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та бере на себе зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні страхового 
випадку, передбаченого Договором страхування. 
 
Страхувальник – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками 
Договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. 
 
Ступень страхового ризику - це величина імовірності настання страхового випадку та 
розміру збитків в залежності від  певних факторів, таких як історія страхування; вид майна; 
якість та тип матеріалу, з якого вироблене майно; технологічність; вартість; організація умов 
зберігання; засоби зберігання; сфера використання; ціль призначення; строк експлуатації 
період страхування, вплив факторів зовнішнього середовища; місцезнаходження; 
технологічні, економічні, політичні фактори, вплив виробничої або будь якої іншої 
діяльності в межах території страхування; рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу; 
умови утримання; організація охорони; наявність засобів пожежної, санітарної безпеки; 
об'єм ризиків  та інші фактори. 
 
Територія страхування – територія, обумовлена в Договорі страхування, яка є місцем дії 
Договору страхування та в межах якої Страховик несе зобов’язання щодо виплати 
страхового відшкодування при настанні страхового випадку за Договором страхування. 
 
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 
Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає вiдповiдальнiсть 
Страховика з виплати страхового відшкодування. 
 
Франшиза умовна – мінімальний розмір збитку, при якому: 
а) Страховик звільняється від відповідальності за відшкодування збитку, якщо розмір 
останнього не перевищує розміру умовної франшизи; 
б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір умовної 
франшизи. 
 

2. Предмет Договору страхування 
 

2.1. Предметом Договору страхування за цими Правилами є майнові інтереси, що 
не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном 
(іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та 
інші види водного транспорту, вантаж та багаж (вантажобагаж), а саме: 

2.1.1. будинками, спорудами, будівлями, квартирами, будь-яким 
приміщенням; 

2.1.2. машинами, обладнанням; 
2.1.3. вимірювальними та регулюючими приладами та пристроями; 
2.1.4. обчислювальною та оргтехнікою (крім носіїв даних та інформації, що 

міститься на них); 
2.1.5. інструментами, виробничим та господарським інвентарем; 
2.1.6. непрацюючими нерухомими транспортними засобами та іншими 

пересувними машинами під час їхнього перебування в місці дії 
Договора страхування; 

2.1.7. об’єктами незавершеного будівництва; 
2.1.8. продукцією, товарами, сировиною, матеріалами та іншими товарно-

матеріальними цінностями; 
2.1.9. експонатами виставок; 
2.1.10. предметами інтер’єру та оздоблення, меблями, обстановою; 
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2.1.11. іншим майном, страхування якого не заборонено чинним 
законодавством України. 

 
2.2. Майно вважається застрахованими тільки в місці дії Договору страхування.         

Вилучення предмета Договору страхування з місця дії Договору страхування є суттєвим 
збільшенням ступеня страхового ризику. В цьому випадку Страхувальник має діяти згідно з 
підпунктом 8.2.2 цих Правил. 
 

3. Порядок визначення розмірів страхових  
сум та (або) розмірів страхових виплат 

 
3.1 Розмір страхової суми встановлюється за узгодженням між Страхувальником і 

Страховиком на основі балансової, оціночної, ринкової, або відновлювальної вартості майна, 
що приймається на страхування, та не повинен перевищувати дійсну вартість майна в місці 
його перебування на день укладення Договору страхування. 
 

3.2 Якщо страхова сума, зазначена в Договорі страхування, перевищує вартість 
застрахованого майна, Договір вважається недійсним у тій частині страхової суми, що 
перевищує вартість майна. Зайве сплачена частина страхового внеску (премії) поверненню в 
такому випадку не підлягає, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 
 

3.3 Якщо в Договорі страхування майна страхова сума встановлена нижче за 
вартість майна (неповне майнове страхування), Страховик при настанні страхового випадку 
відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) частину понесених останнім збитків 
пропорційно відношенню страхової суми до вартості майна, якщо інше не зазначено в 
Договорі страхування. 
 

3.4 У випадку, коли майно застраховане лише в частині страхової вартості, 
Страхувальник має право здійснити додаткове страхування, в тому числі у іншого 
страховика, але, щоб загальна страхова сума за всіма договорами страхування не 
перевищувала вартості майна. 
 

3.5 Страхувальник зобов’язаний письмово інформувати Страховика про всі 
договори страхування, укладені з іншими страховими організаціями стосовно майна, яке 
страхується у Страховика.  
 Якщо страхова сума перевищила вартість майна в результаті страхування одного й 
того ж майна у двох або кількох страховиків (подвійне страхування), то страхове 
відшкодування, що належить виплаті всіма страховиками, не може перевищувати вартості 
майна. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми 
за укладеним ним договором страхування. 
 

3.6 Майно може бути застраховане від різних страхових ризиків як за одним, так і 
за окремими договорами страхування, у тому числі за договорами з різними страховиками. 
         Якщо з двох або кількох договорів, укладених згідно з пунктом 3.5 цих Правил, 
витікає обов’язок страховиків виплатити страхове відшкодування за одні й ті ж наслідки 
настання одного і того ж страхового випадку, то до таких договорів у відповідній частині 
застосовуються правила, передбачені пунктом 3.5 цих Правил. 
 

3.7 Страховик несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором 
страхування в межах страхових сум і лімітів відповідальності – максимальних розмірів 
відшкодування Страховиком збитку, викликаного пошкодженням, знищенням (загибеллю) 
або втратою застрахованого майна в результаті страхового випадку. 
 Розміри лімітів відповідальності встановлюються: 
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3.7.1     за згодою Сторін при укладанні Договору, як стосовно всього майна, 

так і стосовно його окремих частин або окремого майна або страхових 
подій, виходячи з конкретних умов страхування в залежності від 
ступеня страхового ризику; 

 
3.7.2    як у відсотках від страхової суми, так і в абсолютному грошовому 

вираженні. 
 

3.8 Страхова сума є максимальною сумою, що виплачується Страховиком в цілому 
як компенсація за збиток, викликаний пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою 
застрахованого майна в результаті всіх страхових подій, що настали за час дії Договору за 
страховими ризиками, передбаченими Договором. 
 

3.9 Ліміт відповідальності за одним страховим випадком є максимальною сумою, 
що виплачується Страховиком при настанні однієї страхової події за ризиком, передбаченим 
Договором. 
 

3.10  Під час дії Договору страхування Страхувальник за узгодженням із 
Страховиком може змінити встановлені раніше розміри страхових сум і лімітів 
відповідальності у зв’язку із змінами вартості майна, кількості майна, що є предметом 
Договору страхування і ступеня захищеності майна.  
 

3.11 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, після виплати страхового 
відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого страхового 
відшкодування. При відновленні або заміні постраждалого майна Страхувальник має право 
відновити первісні страхові суми, сплативши додаткову страхову премію. 
 

3.12 Розмір збитку при настанні страхового випадку визначається: 
 

3.12.1 при знищенні (загибелі) або втраті застрахованого майна - у розмірі 
вартості такого майна за вирахуванням вартості залишків, придатних 
для використання за призначенням або до реалізації, але не більше за 
страхову суму. 
 
3.12.1.1 Повна загибель - це коли майно безповоротно втрачено або 

фактично знищено та не може бути відновлено. 
 

3.12.1.2 Конструктивна загибель – це коли об’єм пошкоджень 
застрахованого майна складає від 70% до 99% дійсної 
вартості такого майна на момент настання страхового 
випадку. Конкретний об’єм пошкоджень для визначення 
конструктивної загибелі встановлюється в Договорі 
страхування.  

 
3.12.2 при пошкодженні майна - в розмірі витрат на відновлення 

пошкодженого майна до стану, в якому воно знаходилось до настання 
страхового випадку, за цінами й тарифами, що діяли на момент 
страхового випадку, але не більше страхової суми, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
 Пошкодження майна – це коли об’єм пошкоджень 
застрахованого майна не перевищує об’єму пошкоджень при 
конструктивній загибелі майна відповідно до п.3.12.1.2 цих Правил. 
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Якщо інше не обумовлено Договором страхування, витрати на відновлювальний 

ремонт включають у себе: 
 
 а) витрати на матеріали і запасні частини для ремонту;  
 
 б) витрати на оплату робіт з ремонту; 
 

 в) витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для 
відновлення застрахованого майна до такого стану, в якому воно знаходилось 
безпосередньо перед настанням страхового випадку.  

  
 Якщо інше не передбачено Договором страхування, відновлювальні витрати не 
включають у себе: 
 

 а)  додаткові витрати, викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом або 
відновлюванням;  

 
 б)    витрати, викликані зміною або покращенням застрахованого майна; 

 
 в)    витрати щодо переробки, профілактичного ремонту та обслуговування, так само 

як і інші витрати, що були б необхідними незалежно від факту настання страхового 
випадку; 

 
 г) додаткові витрати, що виникли у зв’язку із терміновістю проведення 

відновлювальних (ремонтних) робіт (в тому числі оплата надурочних робіт, 
терміновість поставки матеріалів та запасних частин), що не обумовлені 
об’єктивною необхідністю з попередження збільшення збитку чи знищення 
(загибелі) або втрати майна, що є предметом Договору страхування в цілому. 

 
Із суми витрат на відновлювальні роботи робляться відрахування на знос частин, 

вузлів, агрегатів і деталей, що замінюються в процесі ремонту, якщо інше не узгоджено в 
Договорі страхування. Розмір відрахувань вираховується виходячи із вартості цих частин на 
день настання страхового випадку та їх нової вартості, якщо інше не узгоджено в Договорі 
страхування. 
 

3.13 Якщо інше не узгоджено Договором страхування, при визначенні розміру 
страхового відшкодування враховуються витрати, доцільно здійснені Страхувальником 
(Вигодонабувачем) для рятування майна, запобігання збільшенню збитку і приведення 
пошкодженого майна до ладу. При цьому Страхувальником (Вигодонабувачем) повинні бути 
надані документальні докази проведення таких витрат. Страховик відшкодовує 
Страхувальнику розумні i доцільні витрати, які він здійснив у разі настання страхового 
випадку з метою запобігання або зменшення розміру збитків. Суми відшкодувань за такими 
витратами не можуть проте, разом із сумами відшкодувань за пошкоджене або знищене 
майно, перевищувати встановлену договором страхування страхову суму, крім тих випадків, 
коли для таких витрат визначено окремі додаткові ліміти відповідальності. 
 

3.14 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 
умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 
страховому випадку. Якщо настає декілька страхових випадків, франшиза вираховується по 
кожному з них. 
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3.15 Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми (може 
становити від 0 до 50 %) або в абсолютному грошовому вираженні. Договором страхування 
можуть бути передбачені різні франшизи для різних видів майна та різних страхових 
ризиків. 
 

4. Страхові ризики 
 

4.1  За цими Правилами Страховик бере на себе зобов’язання за встановлену Договором 
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити 
виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування шляхом 
відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі 
страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, 
знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого майна внаслідок дії зазначених нижче 
ризиків: 

 
4.1.1 аварії водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем; 

пошкодження водою із водопровідних, каналізаційних, опалювальних 
систем і систем пожежегасіння; проникнення води із сусідніх (чужих) 
приміщень, а також  аварії та внутрішніх пошкоджень електричних 
установок, приладів і машин від дії електричного струму, зіткнення з 
транспортними засобами (автомобілем, потягом і т.ін.), витоком води з 
закритих водоймищ, водосховищ; 

 
4.1.2 вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та 

інших аналогічних пристроїв; 
 
4.1.3 умисних протиправних дій третіх осіб, спрямованих на пошкодження, 

знищення (загибель) або втрату застрахованого майна в тому числі 
підпалення (виключаючи дії, зазначені в підпунктах 4.1.4 та 4.1.5 цих 
Правил); 

 
4.1.4 крадіжки, грабежу, розбою;  
 
4.1.5 биття віконних шибок, дзеркал та вітрин; 
 
4.1.6 подій при вантаженні, розвантаженні або переміщенні застрахованого 

майна; 
 
4.1.7 вибуху газу, що використовується у побутових цілях; 
 
4.1.8 падіння пілотованих літальних об’єктів, їх частин або вантажу на 

застраховане майно. 
  

4.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхуванням за цими 
Правилами покриваються також збитки, що виникають від безпосереднього впливу на 
застраховане майно явищ, супутніх страховим випадкам, такі як дим, висока температура, 
тиск газу чи повітря.   

 
4.3 Збитки від падіння пілотованих літальних об’єктів, їх частин або вантажу 

покриваються страхуванням з урахуванням наслідків такого падіння, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
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4.4 Умовами Договору страхування може бути передбачено відшкодування 
доцільних витрат, пов’язаних з попередженням настання страхового випадку або 
зменшенням розміру збитку, в тому числі витрат на гасіння пожежі та попередження її 
розповсюдження, на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, 
обладнання на нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення 
збитків, та витрат на прибирання зазначеної в Договорі страхування території від уламків 
(залишків) застрахованого майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, інших 
витрат, які пов’язані з заходами по зменшенню збитку, що виник унаслідок страхового 
випадку.   
 

4.5 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, підлягають відшкодуванню 
витрати з прибирання території, зламування частин застрахованого майна, що залишилися 
стояти, з транспортування сміття до найближчого місця складування та його знищення. 
 

4.6 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування, при цьому 
до зазначеного переліку можуть вноситися як всі страхові випадки, передбачені даними 
Правилами, так і деякі з них. 
 

4.7 За додатковою угодою Сторін страхування може здійснюватися й від інших 
непередбачених подій (ризиків), якщо це не суперечить чинному законодавству України.  

 
5. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування 

 
5.1     За цими Правилами не визнаються страховими випадками та не підлягають 

відшкодуванню збитки, заподіяні внаслідок: 
 

5.1.1    дії ядерних  ризиків. 
Страховик не несе відповідальності за збитки, пов’язані з ядерною 
енергетикою стосовно: 
 

− будь-якого майна на території атомної електростанції, ядерних 
реакторів, будівель реакторів, станків та обладнання в таких 
будівлях, розташованих на будь-якому іншому об’єкті, відмінному 
від атомної електростанції; 

 
− майна на будь-якому об’єкті, яке застосовується або 

застосовувалось для виробництва атомної енергії або для 
використання чи зберігання ядерних матеріалів; 

 
− поставки товарів і послуг на будь-який із об’єктів, зазначених 

вище в даному виключенні; 
 

− будь-якого майна в зоні радіоактивного забруднення або в районі 
перебування будь-якої ядерної установки; 

 
− будь-якого іншого майна, не зазначеного в даному виключенні, яке 

безпосередньо застосовується при виробництві, використанні або 
зберіганні ядерних матеріалів (з моменту розташування ядерних 
матеріалів у цьому майні). 

 
5.1.2    дії ризиків радіоактивного зараження. 
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Страховик не несе відповідальності за збитки, пошкодження, відповідальність 
або витрати, які прямо чи побічно пов’язані, витікають, або викликані: 

 
− іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням, 

що виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів 
або в результаті згорання  ядерного палива; 

 
− радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпекою або іншими 

небезпечними чи забруднюючими властивостями будь-якої 
ядерної установки, реактора або іншого ядерного агрегату чи його 
частин; 

 
− будь-якою зброєю, що використовує реакцію атомного або 

ядерного розпаду та/або синтезу або інші подібні реакції або 
радіоактивні сили чи речовини. 

 
5.1.3 дії ризиків забруднення та зараження навколишнього середовища. 
Страховик не несе відповідальності за забруднення та зараження 
навколишнього середовища. 

 
5.1.4 дії комп’ютерних ризиків. 
Страховик не несе  відповідальності за збитки будь-якого роду, що прямо чи 
побічно, в цілому або частково виникають або викликані: 

 
− нецільовим використанням Інтернету або подібного засобу зв’язку; 
 
− будь-якою електронною передачею даних або іншої інформації; 
 
− будь-яким комп’ютерним вірусом або подібними проблемами; 
 
− нецільовим використанням Інтернет-адреси, Web-сторінки або 

схожого інформаційного ресурсу; 
 
− будь-якими даними або іншою інформацією, що була відправлена 

на Web-сторінку або схожий інформаційний ресурс; 
 
− будь-якою втратою або пошкодженням комп’ютерної системи, 

включаючи, але не обмежуючись пошкодженням твердого диску 
та програмного забезпечення (якщо такі пошкодження не 
викликані дією ризиків, зазначених в Договорі страхування); 

 
− функціонуванням або поганим функціонуванням Інтернету або 

схожого засобу зв’язку або Інтернет-адреси, Web-сторінки або 
подібного інформаційного ресурсу (якщо таке погане 
функціонування не викликано дією ризиків, зазначених в Договорі 
страхування);     

 
− будь-яким порушенням, не залежно навмисним або ненавмисним, 

будь-яких прав на інтелектуальну власність (включаючи та не 
обмежуючись торговельними знаками, авторськими правами або 
патентами). 
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5.1.5    дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 
Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує 
збитки та/або витрати, що прямо чи побічно викликані, відбулися через або 
внаслідок війни, вторгнення, дій зовнішніх ворогів, військових дій, військових 
навчань або військових операцій (незалежно від того оголошено про війну чи 
ні), громадянської війни, заколоту, громадянського хвилювання, що набувають 
масштабів народного повстання, бунту, революції, страйку, локауту, 
військового повстання або заколоту, бунту, революції, дії військової або 
узурпованої влади, закону військового часу або грабежу або крадіжки, 
пов’язаної з введенням закону військового часу, а також конфіскації, 
націоналізації, реквізиції, зруйнування або шкоди, заподіяної майну будь-якою 
урядовою, громадською або місцевою владою або за ії наказом, або ж будь-якої 
дії або умови, характерної для будь-чого зазначеного вище. 
 
Дане страхування також не поширюється на втрату або збиток, що прямо чи 
побічно викликані, відбулися через або внаслідок дії будь-якої особи або групи 
осіб, які діють від імені або у зв’язку з будь-якою організацією, метою якої є 
повалення або впливання де-юре або де-факто на вищі державні органи 
шляхом терористичних або інших насильницьких заходів. 

 
5.1.6    дії ризиків тероризму. 
Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує 
збитки, пошкодження або витрати будь-якого роду, що прямо чи побічно 
викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-яким терористичним 
актом. 
 
Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає у 
себе, але не обмежується застосуванням сили або насильства та/або загрозу 
застосування сили або насильства особою, або групою осіб не залежно від того, 
чи діють вони самостійно чи представляють або пов’язані з будь-якою(-ими) 
організацією(-ями) або урядом, що здійснюється в політичних, релігійних, 
ідеологічних або схожих цілях, що включають намір впливати на будь-який 
уряд та/або для настраху суспільства або його частини. 

 
Дане виключення поширюється на збиток, пошкодження, витрати будь-якого 
походження, що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у 
зв’язку з будь-якою дією взяття під контроль, запобігання, стримування або 
будь-якою іншою дією, пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 

 
5.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі, страхуванням не покриваються 

пошкодження, знищення (загибель) або втрата застрахованого майна або витрати прямо чи 
побічно викликані чи такі, що виникають через або пов’язані з: 
 

5.2.1 умисними діями Страхувальника/Вигодонабувача (його службовців), 
спрямованими на настання страхового випадку; 

 
5.2.2 умисним порушенням Страхувальником (його робітниками) правил 

техніки безпеки, процедур з контролю за технічним станом і 
експлуатацією застрахованого майна, порушенням правил пожежної 
безпеки, зберіганням пальних, вибухових, отруйних і радіоактивних 
речовин у непередбачених для цього місцях; 
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5.2.3 заводським браком, а також дефектами в застрахованому майні, про які 
не було повідомлено  Страховику, але які були відомі Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) до укладання Договору; 

 
5.2.4 природним зносом, а також зносом, природною втратою якостей, 

поломками, дефектами або несправностями, що виникли у вузлах та 
деталях застрахованого майна, та їх наслідками для цих вузлів та 
деталей, в результаті будь-якого впливу на них, що має довготривалий, 
поступовий або накопичувальний характер; однак, пошкодження 
вузлів і деталей, що виникли від одночасного і випадкового 
зовнішнього впливу, покриваються даним страхуванням; 

 
5.2.5 самозайманням, бродінням, гниттям, корозією або іншими природними 

властивостями застрахованого майна; 
 

5.2.6 пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою будівель (та/або 
будинків та/або споруд) або їх частин, якщо це не викликано 
страховим випадком;  

 
5.2.7 пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованих 

будівель (та/або будинків та/або споруд) або їх частин та 
пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого 
майна, що знаходиться в таких будівлях (та/або будинках та/або 
спорудах) у випадку, якщо таке пошкодження, знищення (загибель) 
або втрата застрахованих будівель (та/або будинків та/або споруд) 
сталося в результаті перепланування та/або реконструкції таких 
будівель (та/або будинків та/або споруд) без відповідного дозволу 
компетентних органів і складання та підписання відповідного Акта 
технічної комісії про приймання будівлі (та/або будинку та/або 
споруди) в експлуатацію відповідно до чинного законодавства 
України;    

 
5.2.8 пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою електричних 

установок (з виникненням полум’я чи без нього) в результаті їх 
технічних несправностей, несправностей у системі енергопостачання; 

 
5.2.9 пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою  закріплених на 

зовнішньому боці застрахованих будинків і споруд предметів, таких як 
щогли, антени, відкриті електропроводи, світлові рекламні установки, 
плакатні щити, захисні козирки або навісні вітрини й т.д. 

 
5.3 Не є підставою для виплати страхового відшкодування збитки Страхувальника, 

пов’язані з дефектами, що були допущені під час: 
 

5.3.1 проектування, будівництва та/або монтажу застрахованого нерухомого 
майна; 

 
5.3.2 проектування, конструювання, збирання та/або налагодження 

застрахованих машин та обладнання, приладів, пристроїв, 
обчислювальної та оргтехніки, а також побутової техніки; 

 
5.3.3 проектування, конструювання, збирання меблів, предметів інтер’єру та 

оздоблення; 



Правила добровільного страхування майна № 11  
(іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 13 

 
5.3.4 виробництва продукції, товарів, сировини, матеріалів та ін. товарно-

матеріальних цінностей. 
 
5.4 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, не є підставою для виплати 

страхового відшкодування збитки Страхувальника, пов’язані з дефектами застрахованого 
майна, що були допущені під час: 
 

5.4.1 проектування, будівництва та/або монтажу застрахованого нерухомого 
майна; 

 
5.4.2 проектування, конструювання, збирання, підключення та/або 

налагодження застрахованих машин та обладнання, приладів, 
пристроїв, обчислювальної та оргтехніки, а також побутової техніки; 

 
5.4.3 проектування, конструювання, збирання меблів, предметів інтер’єру та 

оздоблення; 
 

5.4.4 виробництва продукції, товарів, сировини, матеріалів та ін. товарно-
матеріальних цінностей. 

 
5.5 Не підлягають відшкодуванню прямі та побічні збитки третіх осіб, понесені 

ними в результаті страхових випадків.  
 

5.6 Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягає страхуванню за 
даними Правилами майно: 
 

5.6.1 яке перебуває у визнаному комунальними службами аварійному стані 
або розташоване в будинках (будівлях), що знаходяться в аварійному 
стані, або визнане таким що являє небезпеку; 

 
5.6.2 яке підлягає зносу; 
 
5.6.3 на яке звернено стягнення за зобов’язаннями або яке повинно бути 

звільнено; 
 
5.6.4 яке підлягає відчуженню у зв’язку з вилученням земельної ділянки. 

 
5.7 Лише за наявності між Сторонами окремої угоди предметом договору 

страхування можуть бути майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном, яке має фактичний знос понад 50% або розташоване в будівлях, що 
мають такий знос.  
 

5.8 Якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо однією з причин 
пошкодження, знищення (загибелі) або втрати застрахованих будинків і споруд, а також 
майна, що знаходиться в них, є старість, часткове пошкодження, знищення (загибель) або 
втрата внаслідок тривалої експлуатації, Страховик має право відмовити у виплаті страхового 
відшкодування в тій мірі, в якій старість застрахованих будинків і споруд вплинула на розмір 
збитку. Якщо Страхувальник доведе, що старість будинків і споруд не вплинула на розмір 
збитку –  обов’язок Страховика виплачувати відшкодування зберігається. 
 

5.9 Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових 
випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству України. 
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6.   Строк та місце дії Договору страхування 

 
6.1   Договір страхування може бути укладено на будь-який термін за 

домовленістю Сторін. 
 
6.2 У випадку пролонгації Договору страхування може проводитись перерахунок 

вартості майна і корегування суми страхових платежів. 
 
6.3 Конкретний строк дії Договору страхування та період страхування 

визначаються за домовленістю між Страхувальником і Страховиком відповідно до цих 
Правил, і встановлюються в Договорі страхування. 

 
6.4 Місце дії Договору страхування - це будівлі або приміщення в будівлях, а 

також ділянки землі, на території яких розташоване застраховане майно. Місце дії Договору 
страхування  визначається у Договорі страхування. 
 

6.4.1 Якщо в Договорі страхування не передбачено інше, рухоме майно 
вважається застрахованим тільки у тому випадку, коли воно 
знаходиться в межах місця дії Договору страхування. Це обмеження не 
відноситься до застрахованого майна, яке у зв'язку з настанням 
страхового випадку або безпосередньо перед його настанням з метою 
збереження було видалене з місця дії Договору страхування i в 
результаті цього було знищено або пошкоджено. 

 
6.4.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку 

укладання Договору страхування перерахованого нижче майна: 
 

а) готівка у будь-якій валюті; 
б) документи та цінні папери; 
в) поштові марки; 
г) монети i медалі; 
ґ) дорогоцінні метали та вироби з них, за винятком предметів, що є 
прикрасою приміщення; 
д) ювелірні вироби, перла та коштовне каміння; 
є) інше майно, 

 
то місце дії Договору страхування для цього майна є спеціально 
обладнане приміщення, в якому встановлені спеціальні сховища 
(сейфи тощо), схвалені Страховиком. 

 
6.4.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, при виникненні у 

Страхувальника потреби в перемiщеннi застрахованого рухомого майна, за погодженням 
Сторін i за умови оплати додаткової страхової премії на момент переміщення цього майна 
місце дії Договору страхування може бути розширене на маршрут перевезення, що 
оформляється шляхом складання доповнення до Договору страхування.  

 
7.    Порядок укладання Договору страхування 

 
7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 

Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 
заявляє про свій намір укласти Договір страхування. 
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7.2  Договір страхування укладається після огляду Страховиком майна, якщо інше 

не передбачено Договором страхування. 
 
7.3 На підставі наданої Страхувальником згідно з пунктом 7.1 цих Правил 

інформації та після огляду майна, що має бути застраховано, якщо інше не передбачено 
Договором страхування, Страховик: 
 

7.3.1 узгоджує заходи щодо зниження ступеня ризику та, в разі 
необхідності, розглядає питання про внесення особливих умов до 
Договору; 

 
7.3.2 приймає рішення щодо укладення Договору страхування або щодо 

відмови в його укладанні. 
 

7.4 При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний сповістити 
Страховика про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення 
ступеня ризику стосовно майна, що береться на страхування (згідно з підпунктом 8.2.2 цих 
Правил). Суттєвими визнаються у всякому разі обставини, безперечно узгоджені 
Страховиком у стандартній формі Договору страхування або в його письмовому запиті (заяві 
на страхування).   
 

7.5 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен у встановлені в 
Договорі строки інформувати Страховика про будь-які суттєві зміни обставин, наданих під 
час підписання Договору, що стали йому відомі в період дії Договору страхування, якщо ці 
зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику (передача застрахованого 
майна в заставу, перехід застрахованого майна у власність, оренду або інше володіння чи 
користуванням іншим особам, вилучення застрахованого майна з місця дії Договору 
страхування, зазначеного в Договорі страхування, припинення виробництва чи суттєва зміна 
його характеру, знесення, перебудова або переобладнання будинків або споруд, 
пошкодження чи знищення майна, незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню 
й т.п.) для вирішення питання про дію Договору страхування на нових умовах чи про 
припинення дії Договору. Невиконання цієї умови може тягнути за собою наслідки, 
передбачені підпунктом 8.3.5 цих Правил, якщо інше не зазначено в Договорі страхування. 

 
7.6 У випадку вибіркового страхування Договір страхування укладається по 

відношенню до будь-якої частини майна/предмета  страхування (додається опис), якщо інше 
не узгоджено в Договорі страхування. 

 
7.7 Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Якщо страховий випадок настав 
до сплати страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати несплачену 
страхову премію чи ії частку із суми страхового відшкодування, що належить до сплати, 
якщо інше не передбачено в Договорі страхування. 
 

7.8 Конкретні строки і порядок сплати страхової премії або страхових платежів 
вказуються в Договорі страхування. 

 
7.9 Період страхування за Договором страхування закінчується о 24-00 годині за 

Київським часом того дня, який вказано в Договорі страхування, якщо інше не передбачено 
Договором страхування.  
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7.10 При достроковому припиненні дії Договору страхування та періоду 
страхування за Договором страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо 
платежі було здійснено в безготівковій формі. 

 
7.11 Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися видачею 

Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката), що є формою 
Договору страхування. У випадку втрати Страхувальником під час дії Договору страхування 
Полісу (Свідоцтва, Сертифіката) йому видається (на підставі письмової заяви 
Страхувальника) дублікат страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката). Після видачі 
дублікату втрачений страховий Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) вважається недійсним і 
виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються. 

 
7.12 Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 
 
7.13 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення до 

умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової заяви 
однієї із Сторін протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви іншою 
Стороною. Такі зміни умов Договору страхування оформлюються Додатковою угодою у 
двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін, які 
стають невід’ємною частиною Договору страхування, вступають в силу з моменту 
підписання та діють протягом строку дії зазначеного Договору страхування, якщо інше не 
обумовлено в Договорі страхування або в Додатковій угоді. До отримання оригіналів 
факсимільні копії Додаткових угод, підписані сторонами та скріплені печатками Сторін, 
мають силу оригіналів.   
 

7.14 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень в умови 
Договору страхування, в п’ятиденний строк вирішується питання про дію Договору 
страхування на попередніх умовах або про припинення дії Договору. При цьому, у випадку 
прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору, Страховик повертає 
Страхувальнику сплачену ним страхову премію за період, що залишився до закінчення дії 
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених у 
Додатку  № 1 до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором страхування.  
 

8.  Права та обов’язки Сторін 
 

8.1 Страховик зобов’язаний:  
 
8.1.1 ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

 
8.1.2 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

 
8.1.3 при настанні страхового випадку, здійснити виплату страхового відшкодування 

у передбачений Договором строк, за умови подання Страхувальником всіх 
оформлених належним чином документів, передбачених Договором 
страхування, та таких, що вимагає Страховик. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати  шляхом сплати 
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами 
Договору страхування або законом;  
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8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 
Договором страхування, але ні за яких обставин розмір такого відшкодування 
не повинен перевищувати страхову суму за Договором страхування або 
відповідного ліміту відповідальності, встановленого в Договорі страхування; 
 

8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 
страховий ризик, або у випадку збільшення вартості майна, переукласти або 
внести зміни в Договір страхування з урахуванням цих обставин; 

 
8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. 
 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страховика. 
 
8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 
8.2.1 своєчасно вносити страхові платежі, виконувати умови цих Правил та 

Договору страхування; 
 
8.2.2 при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі в період дії Договору страхування інформувати 
його про будь-які зміни страхового ризику;  

 
8.2.3 повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо 

застрахованого майна; 
 

8.2.4 після настання страхового випадку вжити всіх необхідних заходів у тих 
обставинах, що склалися, щодо запобігання та зменшення розміру збитку, 
завданого внаслідок настання страхового випадку;  

 
8.2.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, 

передбачений цими Правилами, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 
 
8.3 Страховик має право: 

 
8.3.1 при укладанні Договору страхування провести огляд майна, що страхується, а 

за необхідності призначити експертизу з метою встановлення його дійсної 
вартості; 

 
8.3.2 проводити регулярний огляд застрахованого майна, а також перевіряти 

достовірність відомостей про нього, наданих Страхувальником, а також 
виконання останнім умов Договору страхування та цих Правил; 

 
8.3.3 за необхідності вимагати документи та інформацію, що стосується 

застрахованого майна; 
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8.3.4 запитати у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, 
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). 

 
8.3.5 при невиконанні Страхувальником обов’язку повідомлення про збільшення 

страхового ризику (згідно з пунктом 7.5 та підпунктом 8.2.2 цих Правил) 
вимагати дострокового розірвання Договору страхування й відшкодування 
збитків, завданих таким розірванням Договору, або призупинити дію Договору 
страхування з встановленням Страхувальнику часу для усунення ним обставин, 
що призвели до збільшення страхового ризику, а якщо такі обставини були 
виявлені після настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового 
відшкодування, якщо інше не обумовлено Договором страхування; 

 
8.3.6 при повідомленні про обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, 

вимагати зміни умов Договору страхування або сплати додаткового страхового 
внеску пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 
зміни умов Договору страхування або доплати страхового внеску, Страховик 
має право вимагати розірвання Договору в порядку, передбаченому пунктом 
7.14 цих Правил; 

 
8.3.7 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

збитків, що є обов’язковими для Страхувальника; 
 

8.3.8 вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту 
настання страхового випадку і визначення розміру збитків, включаючи 
відомості, що становлять комерційну таємницю; 

 
8.3.9 провести експертизу з метою визнання наявності страхового випадку і розміру 

збитку, завданого у зв’язку із настанням такого випадку; 
 

8.3.10 за необхідності направляти запити до компетентних органів про надання 
відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причину 
настання страхового випадку; 

 
8.3.11 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати причини та обставини 

страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані із страховим 
випадком, до правоохоронних органів, банків та інших підприємств, установ та 
організацій, що володіють інформацією про обставини страхової події; 

 
8.3.12 проводити огляд або обстеження пошкодженого майна, розслідування стосовно 

факту, причин і розміру збитку; брати участь у заходах щодо рятування майна 
та  зменшення розміру завданого збитку; 

 
8.3.13 якщо інше не обумовлено Договором страхування, відстрочити прийняття 

рішення по страховому випадку у випадках, якщо: 
 

а)  у Страховика є мотивовані сумніви щодо дійсності документів, які 
підтверджують факт настання та обставини страхового випадку – доти, 
доки не буде підтверджена дійсність таких документів, але на строк, що не 
перевищує 6 (шість) місяців; 

 
б)   не повністю з’ясовано обставини страхового випадку, розмір збитків – до 

з’ясування таких обставин але на строк, що не перевищує 6 (шість) місяців; 
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в)  обставини страхового випадку перебувають на розгляді судового або 
слідчого органу – до одержання Страховиком остаточного рішення 
відповідного органу; 

 
г)    в інших випадках, передбачених Договором страхування.  

 
8.3.14 після виплати страхового відшкодування здійснити право вимоги в порядку 

регресу або суброгації до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) збитки; 

 
8.3.15 вимагати повернення виплаченої суми відшкодування або відповідної її 

частини, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права 
вимоги в порядку регресу або суброгації до особи, відповідальної за збитки, 
відшкодовані Страховиком, або якщо здійснення цього права стало 
неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача); 

 
8.3.16 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 
відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 
законодавством, умовами цих Правил чи Договору страхування; 

 
8.3.17 ініціювати внесення змін та доповнень в Договорі страхування, а також  

дострокове припинення Договору страхування в порядку, передбаченому 
Договором страхування та цими Правилами; 

 
8.3.18 відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності з умовами 

Договору страхування, цими Правилами та законодавством України. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика. 
 
8.4         Страхувальник має право: 

 
8.4.1 отримати страхове відшкодування при настанні страхової події, на випадок 

якої здійснювалось страхування, у відповідності з умовами Договору 
страхування та цими Правилами; 

 
8.4.2 ініціювати внесення змін та доповнень до Договору страхування у порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 
 

8.4.3 при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувачів (юридичних 
осіб або дієздатних громадян) для отримання страхового відшкодування, а 
також змінювати їх до настання страхового випадку; 

 
8.4.4 ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування. 
 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 
 
8.5 Права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування не можуть бути 

передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 
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8.6 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 
обставин. 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 
 
9.1        У випадку настання події, яка може бути кваліфікована як страхова (потенційна 

страхова подія), Страхувальник або його уповноважена особа зобов’язані докласти всіх 
можливих зусиль для запобігання та зменшення розміру збитків, а також для забезпечення 
права вимоги в порядку регресу або суброгації до винної сторони, тобто діяти так, як що б 
майно не було застраховано, зв’язатися із Страховиком або його представником і 
дотримуватися їхніх вказівок, якщо такі вказівки будуть надані. 

 
9.2      Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, повідомлення про потенційну 

страхову подію повинно надаватися Страховику або його уповноваженій особі  не пізніше 
24-х годин з моменту настання такого випадку найшвидшим з можливих способів, для того, 
щоб Страховик мав можливість призначити представника для з’ясування обставин випадку. 
При цьому, якщо інше не встановлено в Договорі страхування, Страхувальник або 
Вигодонабувач надають Страховику письмове повідомлення про настання потенційної 
страхової події, з викладенням обставин такої події, протягом 5 робочих днів з дня настання 
такої події.  
 

9.3      Про будь-який випадок протиправних дій третіх осіб щодо застрахованого майна 
Страхувальник в обов’язковому порядку повинен інформувати відповідні компетентні 
повноважні офіційні органи (МВД, поліція, прокуратура  і т.п.) 

 
9.4       Страховик має право провести будь-яке розслідування, а також призначити 

експерта з метою визначення факту, причини та розміру понесеного збитку. 
 
9.5       Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, з метою визначення факту, 

причини та розміру понесеного збитку Страхувальник має право призначити експерта на 
власний розсуд за умови попереднього письмового узгодження його із Страховиком. 

 
9.6        Страхувальник зобов’язаний до проведення ремонту застрахованого майна 

забезпечити Страховику або його представнику можливість проведення огляду 
пошкодженого майна та визначення факту, причини та розміру понесеного збитку. 
 

9.7        Підприємство, що має проводити ремонт пошкодженого майна, повинно 
письмово узгоджуватися зі Страховиком. У випадку, якщо таке підприємство не було 
письмово узгоджено зі Страховиком – сума відшкодування визначається останнім, виходячи 
з доцільних і обґрунтованих витрат на ремонт. 

 
9.8 Будь-які дії або рекомендації Страховика або його представника, спрямовані на 

запобігання настання випадку, який може бути кваліфікований як страховий, не тягнуть за 
собою безумовного визнання Страховиком своєї відповідальності та зобов’язань стосовно 
відшкодування витрат Страхувальника за конкретним страховим випадком. 
 

10. Перелік документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків 

 
10.1      Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову 

у виплаті, про визнання або невизнання події страховим випадком, для визначення розміру 
збитків, завданих страховим випадком, для розрахунку суми страхового відшкодування, 
Страхувальник або Вигодонабувач повинні надати Страховику письмове повідомлення про 
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настання події, що призвела до збитків, письмову заяву на виплату страхового 
відшкодування та документи, що підтверджують: 

 
10.1.1. факт і причини настання страхового випадку; 

 
10.1.2. розмір понесених збитків;  

 
10.1.3. характер понесених збитків; 
 
10.1.4. заходи, що були вжиті Страхувальником щодо запобігання та зменшення 

збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 
 
10.1.5. витрати, понесені Страхувальником з метою запобігання або зменшення 

розмірів збитку. 
 

Конкретний перелік документів встановлюється в Договорі страхування. 
 

10.2       Якщо інше не передбачено Договором страхування або чинним законодавством 
України, документами, що підтверджують факт і причини страхового випадку 
компетентними органами є: 
 

10.2.1 у випадку пожежі -  довідка або іншій офіційний документ із  
державних органів пожежної безпеки або іншого відповідного 
компетентного  офіційного органа, який повноважений відповідно до 
діючого законодавства підтверджувати факт пожежі;  
 

10.2.2 у випадку вибуху – довідка (акт) відповідного органу аварійної служби 
або іншого відповідного компетентного офіційного органа, який 
повноважений відповідно до діючого законодавства підтверджувати 
факт вибуху; 

 
10.2.3 у випадку пошкодження, знищення (загибелі) або втрати 

застрахованого майна водою з водопровідних, каналізаційних, 
опалювальних і протипожежних систем – довідка від відповідної 
служби комунального господарства (аварійної служби, ремонтно-
експлуатаційного управління та ін.); 

 
10.2.4 у випадку втрати майна внаслідок крадіжки, грабежу, розбою або 

пошкодження майна в результаті протиправних дій третіх осіб – 
довідка про початок (відкриття) кримінального провадження за даним 
фактом чи офіційний документ про відмову в відкритті кримінального 
провадження з посиланням на відповідні статті діючих нормативно-
правових актів України; 

 
10.2.5 у випадку інших причин, узгоджених у Договорі страхування – 

документи відповідних компетентних органів, що підтверджують факт 
настання страхового випадку. 

  
10.3 Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 

покриття за таким Договором Страховик має право вимагати, а Страхувальник повинен 
надати оригінали або належним чином засвідчені копії інших документів, що підтверджують 
факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків. 
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10.4     Страховик має право скоротити викладений у пунктах 10.1 - 10.2 цих Правил 
перелік документів або вимагати у Страхувальника додаткові документи, якщо з 
урахуванням конкретних обставин їх відсутність робить неможливим встановлення факту 
настання страхового випадку і визначення розміру завданої шкоди. 

 
10.5 Ненадання таких документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку та обґрунтовують витрати на відшкодування, дає Страховику право відмовити у 
виплаті відшкодування в частині збитку, не підтвердженій такими документами. 
 

11. Порядок і умови здійснення страхових виплат 
 

11.1    Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику при настанні страхового 
випадку (випадків), передбачених Договором страхування, лише після того, як будуть 
встановлені факт, причини та розмір збитку. 

 
11.2    Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з чинним 

законодавством відповідно до умов Договору страхування на підставі заяви Страхувальника 
(його правонаступника чи Вигодонабувача) та страхового акта, який складається 
Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, визначеній 
Страховиком. 

 
11.3     Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник / 

Вигодонабувач надає Страховику заяву на виплату страхового відшкодування, документи, 
перераховані в пунктах 10.1 - 10.3 цих Правил, інші документи, необхідні у кожному 
конкретному випадку. На підставі наданих документів Страховик з’ясовує факт, причини та 
розмір збитку. У випадку виникнення спорів між Сторонами про причини і розмір збитку 
кожна із Сторін має право вимагати проведення додаткової експертизи. 

 
11.4 Страховик і Страхувальник мають право за свій кошт залучити до 

розслідування обставин страхового випадку аварійного комісара. Страховик не може 
відмовити Страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного 
комісара  з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази 
та документи. 

 
11.5 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то у випадку, коли при 

ремонті (відновленні) майна будуть виявлені приховані дефекти, викликані страховим 
випадком, то для виплати страхового відшкодування за ці пошкодження Страхувальник 
зобов’язаний звернутися до Страховика в процесі ремонту із заявою. Страховик визначити 
розмір збитку і провести виплату страхового відшкодування за виявлені дефекти в порядку і 
терміни, передбачені умовами страхування. 
 

11.6 Страхувальник (Вигодонабувач) має право на отримання страхового 
відшкодування тільки за умов сплати страхової премії за Договором страхування у 
встановлений в Договорі строк, якщо інше не передбачено Договором страхування. В цьому 
випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування, днем сплати страхової премії 
або її страхових платежів вважається: 

 
- день сплати страхової премії в касу банку або день передачі страхової 

премії представнику Страховика - при оплаті страхової премії готівкою, що 
підтверджується видачею Страхувальнику відповідної квитанції; 
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- день списання суми страхової премії з поточного рахунку при сплаті 
страхової премії в безготівковій формі, що підтверджується банківською 
випискою; 

 
- день надходження страхової премії на розрахунковий рахунок страховика. 

 
11.7      Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів з дня прийняття рішення та затвердження страхового акту, якщо інше не 
обмовлено  Договором страхування. 

 
11.8 Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування або про зменшення 

його розміру Страховик повідомляє Страхувальнику/Вигодонабувачу в письмовій формі з 
мотивованим обґрунтуванням причини відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня 
прийняття відповідного рішення, якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

 
11.9 Якщо за фактами, пов'язаними з настанням страхового випадку, розпочато 

кримінальне провадження або розпочато судове провадження, прийняття рішення про 
виплату страхового відшкодування може бути відстрочено до закінчення досудового 
розслідування або судового провадження, чи встановлення невинуватості 
Страхувальника/Вигодонабувача органами слідства і суду, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування. 
 

11.10 У випадку, коли невинуватість Страхувальника/Вигодонабувача підтверджена 
документами відповідних органів, але досудове розслідування чи судове провадження не 
завершені, Договором страхування може бути передбачена виплата Страхувальнику авансу в 
розмірі 50% безумовно належної суми страхового відшкодування, а решта 50% має бути 
виплачена після винесення остаточного рішення відповідним органом, якщо інше не 
передбачено умовами Договору страхування. 
 

11.11 Загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової 
суми, встановленої в Договорі страхування. Розміри страхового відшкодування за збитки 
Страхувальника, пов’язані зі страховим випадком відповідно до умов цих Правил не можуть 
перевищувати відповідні ліміти відповідальності Страховика, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування. 

 
11.12 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може 

зменшити суму страхового відшкодування, належну Страхувальнику/Вигонабувачу, на суму 
заборгованості із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової 
премії, належної Страховику. 
 

12. Строк прийняття рішення про здійснення  
або відмову в здійсненні страхових виплат 

 
12.1 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів з моменту надання Страхувальником відповідних відомостей і документів 
Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних рішень: 
 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 
відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує Страховий 
Акт з визнанням факту настання страхового випадку та зазначенням суми та 
порядку виплати страхового відшкодування. Страхове відшкодування 
сплачується на реквізити, вказані у заяві Страхувальника (Вигодонабувача) на 
виплату страхового відшкодування та вважається сплаченим:  
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- з моменту списання суми страхового відшкодування з поточного рахунку 
Страховика – при сплаті  за безготівковим розрахунком; 

- з моменту відправлення поштового переказу – при сплаті через 
установи(підприємства)  поштового зв'язку;  

- з моменту видачі суми страхового відшкодування готівковими коштами з 
каси Страховика.   

Страховик не несе відповідальності, якщо Страхувальником 
(Вигодонабувачем) не отримано страхове відшкодування за умови,  що воно 
було сплачене згідно із зазначеними у заяві реквізитами. 

   
12.1.2 про невизнання події страховим випадком та про відмову у виплаті страхового 

відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує Страховий 
Акт із зазначенням підстав для прийняття такого рішення, з посиланням на 
відповідні норми закону та/або цих Правил та/або Договору страхування, а 
також письмово інформує Страхувальника або Застраховану особу (або її 
спадкоємця) про прийняте рішення із зазначенням підстав для прийняття 
такого рішення. 

 
12.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником/ 
Вигодонабувачем у строки, встановлені 11.7 цих Правил. 

 
12.3 До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, у рамках виплаченої 

суми переходить право вимоги в порядку регресу або суброгації, яке 
Страхувальник/Вигодонабувач має до особи, відповідальної за завдання шкоди. 
 

12.4 Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний при отриманні страхового 
відшкодування передати Страховику всі наявні у нього документи, інші докази і виконати всі 
дії, необхідні для здійснення права вимоги в порядку регресу або суброгації Страховика до 
винної у завданні шкоди особи. 
 

13. Причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування 
 

13.1       Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 
 

13.1.1 навмисні дії Страхувальника чи особи, на користь якої укладено 
Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. 
Кваліфікація дій Страхувальника чи особи, на користь якої укладено 
Договір страхування, встановлюється згідно з чинним законодавством 
України; 

 
13.1.2 вчинення Страхувальником – фізичною  особою  або іншою  особою,  

на   користь  якої  укладено договір страхування, умисного злочину, 
що призвів до страхового випадку; 

 
13.1.3 подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих 

відомостей про предмет договору страхування або про факт настання 
страхового випадку, чи приховання від Страховика інформації, 
необхідної для об’єктивної оцінки ризику; 

 
13.1.4 отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного 

відшкодування     збитків за майновим страхуванням від особи, винної 
у їх заподіянні;  
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13.1.5 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на то причин або створення Страховикові 
перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

 
13.1.6 несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені 

Договором страхування; 
 
13.1.7 інші випадки, передбачені законом. 

 
Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 

здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
 

13.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, у випадку, якщо 
Страхувальник (Вигодонабувач) не забезпечив Страховику право вимоги в порядку регресу 
або суброгації до особи, винної у заподіянні збитку у повному обсязі або частково, 
Страховик має право на власний розсуд призупинити виконання свого обов’язку з виплати 
страхового відшкодування, відмовитись від його виконання частково або в повному обсязі.  

 
13.3 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, Страховик має право 

відмовитися від виплати страхового відшкодування за страховими випадками, 
безпосередньою причиною яких стало порушення Страхувальником/Вигодонабувачем (або 
його робітниками) норм безпеки. Страхове відшкодування, однак, виплачується, якщо 
порушення цих норм не пов’язано з причинами виникнення збитку або якщо Страховик до 
закінчення місяця не використав свого права на розірвання Договору згідно з пунктом 14.2 
цих Правил. 

 
13.4 Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо 

Страхувальник не виконав обов’язки, передбачені даними Правилами або Договором 
страхування. 
 

13.5 Відмову Страховика в страховій виплаті або в виплаті страхового 
відшкодування може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку. 
 

14. Умови припинення Договору страхування 
 

14.1 Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, 
а також у випадку: 
 

14.1.1 закінчення строку дії; 
 
14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у 

повному обсязі; 
 
14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки; 
 
14.1.4  ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті дієздатної 

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

 
14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 
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14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 

недійсним; 
 
14.1.7 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 
14.2 Якщо Страхувальник порушує встановлені законом або іншими нормативними 

актами норми пожежної безпеки, охорони приміщень і цінностей, безпеки проведення робіт 
або інші аналогічні норми, або, якщо такі порушення здійснюються з відома керівництва 
Страхувальника, Страховик має право протягом місяця з того дня, коли йому стало відомо 
про такі порушення, вимагати розірвання Договору страхування. 

 
14.3 Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
 
14.4 Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
14.5 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, 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. У випадку повної загибелі майна 
внаслідок застрахованого ризику або з інших причин протягом періоду страхування або його 
продовження, ніякі повернення страхової премії не здійснюються.  
 

14.6 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 
вимога Страховика зумовлена 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, які були 
здійснені за цим Договором страхування. 
 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 цих Правил Договір страхування вважається 
недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених Цивільним кодексом 
України. Згідно з цими Правилами та чинним законодавством України, Договір страхування 
визнається недійсним і не підлягає виконанню, також у випадку: 
 

14.7.1 якщо він був укладений після настання страхового випадку; 
 
14.7.2 якщо предметом Договору страхування є майно, що підлягає 

конфіскації на підставі вироку суду або рішення, яке набуло законної 
сили. 

15.  Порядок вирішення спорів 
 

15.1 Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і 
дією Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися 
шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом 
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переговорів, розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України за 
місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
15.2 За всіма іншими питаннями, не передбаченими Договором страхування та 

цими Правилами, Сторони керуються чинним законодавством України. 
 

16. Страхові тарифи  
 

16.1 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний 
розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою Сторін і 
встановлюється з урахуванням рівня ризику і умов Договору страхування шляхом 
використання поправочних коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 1 до цих Правил). 
 

16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 
розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Правил). Конкретний розмір 
витрат на ведення справи встановлюється в Договорі страхування. Якщо Договором 
страхування не визначено конкретного розміру витрат на ведення справи, то встановлюється 
граничний розмір, зазначений в Додатку № 1 до цих Правил. 
 

17. Особливі умови 
 

17.1 Умови, що містяться в цих Правилах, можуть бути змінені (виключені, 
розширені або доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування або до 
настання страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать закону. 

 
17.2 Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені законом 
України «Про страхування», повинні бути передбачені в Договорі страхування. 
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