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 ПРАВИЛА 

 ДОБРОВІЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ № 15 

(іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 

статті 6 Закону України “Про страхування”) 

від 19.01.2017р. 
 

(із Змінами № 1 від від 05.12.2019 р. (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2506))  

 

1. Загальні положення 

 

1.1  На підставі Закону України «Про страхування»  від 07.03.96 № 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 відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про 

страхування») (далі Договори страхування). 

 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 

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 

 

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.   

 

Ліміт (межа) відповідальності – максимальна відповідальність Страховика, що випливає з 

умов Договору страхування. 

 

Майновий збиток – матеріальний збиток, завданий майну третіх осіб внаслідок настання 

страхових випадків, передбачених цими Правилами, включаючи будь-які наслідки 

неможливості його використання за призначенням. 

 

Період страхування – проміжок часу, протягом якого Страховик несе відповідальність по 

прийнятим на себе ризикам за Договором страхування в межах строку його дії. 

 

Претензійні витрати – всі доцільні та необхідні витрати, які Страхувальник мав при 

розслідуванні, регулюванні та владнанні претензії або під час захисту у зв’язку з цим, 

погоджені із Страховиком, за винятком адміністративних витрат та усіх виплат службовцям, 

посадовим особам. 

 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування,  яку 

страхувальник зобов'язаний внести  страховику згідно з Договором страхування.   
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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. 

 

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 ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

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 

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. 

 

Страховий Поліс (Сертифікат) – документ, що є формою Договору страхування та 

підтверджує факт укладання Договору страхування. 

 

Ступень страхового ризику - це величина імовірності настання страхового випадку та 

розміру збитків в залежності від певних факторів, таких як історія страхування; предмет 

відповідальності; вид діяльності; умови утримання; технологічні, економічні, політичні; 

фінансові фактори; рівень дотримання законодавства та інше. 

 

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 
 

Тілесне ушкодження – шкода, завдана життю або здоров’ю фізичних осіб, включаючи 

смерть, яка сталася внаслідок настання страхових випадків, передбачених цими Правилами. 

 

Треті особи (потерпілі) – фізичні та юридичні особи, майновим інтересам яких завдана 

шкода, відповідальність за яку покладено на Страхувальника. 

 

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: 
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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 відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або 

іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, 

працездатності, майну третіх осіб. 

 

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

страхових виплат 

 

3.1 Страхова сума встановлюється за домовленістю між Страховиком і 

Страхувальником на підставі обсягів діяльності останнього, чисельності робітників 

Страхувальника, величини договірних зобов’язань Страхувальника перед третьою особою 

або передбачуваного розміру збитків. 

 

3.2 Якщо інше не обумовлено Договором страхування,  за Договором страхування 

в межах страхової суми можуть бути встановлені ліміти відповідальності Страховика щодо 

сплати страхових відшкодувань на кожний окремий вид застрахованої відповідальності, на 

окремий випадок заподіяння шкоди та на кожну третю особу, для сплати страхових 

відшкодувань щодо кожної окремої події заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб 

тощо. Розміри лімітів відповідальності можуть встановлюватись як у відсотках від страхової 

суми, так і в абсолютному грошовому вираженні. 

 

3.3 Під час дії Договору страхування Страхувальник за узгодженням із 

Страховиком може змінити встановлені раніше розміри страхових сум і лімітів 

відповідальності. 

 

        3.4 Страховик відшкодовує Страхувальнику або третім особам ті суми, які 

Страхувальник повинен сплатити як претензійні витрати за завдання шкоди  життю, 

здоров’ю, працездатності  та (або) майну третіх осіб, а також збитку, заподіяного 

навколишньому природному середовищу в межах лімітів відповідальності по кожному зі 

збитків та страхової суми, встановлених в Договорі страхування, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування. 

 

3.5 Це страхування застосовується тільки відносно відшкодування тілесних 

ушкоджень або майнового збитку третіх осіб, або збитку навколишньому природному 

середовищу, визначених рішенням судового органу, або якщо вони визначаються відповідно 

до процедури їх врегулювання, на яку погодився Страховик, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування.  

 

3.6 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, до суми відшкодування, що 

виплачується при настанні страхового випадку, можуть бути включені наступні витрати 

Страхувальника: 

 

3.6.1   витрати щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю 

третіх осіб, але не більше ліміту відповідальності щодо такого виду 

збитку, встановленого в Договорі страхування; 
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3.6.2   витрати щодо відшкодування збитку, нанесеного майну третіх осіб, але 

не більше ліміту відповідальності щодо такого виду збитку, 

встановленого в Договорі страхування; 

 

3.6.3   витрати щодо відшкодування збитку, завданого навколишньому 

природному середовищу, але не більше ліміту відповідальності щодо 

такого виду збитку, встановленого в Договорі страхування; 

 

3.6.4  витрати щодо відшкодування інших збитків, що виникли внаслідок 

страхового випадку (неотримані доходи/упущена вигода третіх осіб, 

претензійні витрати Страхувальника тощо), але не більше ліміту 

відповідальності щодо такого виду збитку, встановленого в Договорі 

страхування. 

 

3.7  Якщо інше не обумовлено Договором страхування, після виплати страхового 

відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого страхового 

відшкодування. За згодою сторін зменшена страхова сума може бути відновлена, з доплатою 

страхової премії, встановленої Страховиком.  

 

3.8 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, якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

 

3.9 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 обов’язок за встановлену 

договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) 

здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за 

шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи 

особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок здійснення нею наступної 

діяльності: (згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

4.1.1 володіння та/або експлуатація рухомого та/або нерухомого майна, в 

тому числі тварин, які на законних підставах використовуються 

Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування; 

 

4.1.2 здійснення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, передбаченої статутом 

господарської діяльності, право на провадження якої, у разі 

необхідності, підтверджено згідно з чинним законодавством видачею 

відповідного дозволу; 

  

4.1.3 здійснення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, діяльності в якості 

работодавця третьої особи, яка виконує свої службові обов’язки, 

обумовлені трудовим договором; 
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4.1.4 здійснення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, потенційно шкідливої 

для навколишнього природного середовища діяльності або проведення 

потенційно небезпечних для екології робіт; 

 

4.1.5 здійснення діяльності в якості товаровиробника та/або продавця та/або 

постачальника товарів та/або робіт та/або послуг Страхувальником або 

особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, та яка має відповідну спеціалізацію та кваліфікацію для 

здійснення такої діяльності та отримала право на її здійснення у 

встановленому законом порядку; 

 

4.1.6 здійснення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, діяльності в якості 

професійної особи, яка має відповідну спеціалізацію та кваліфікацію 

для здійснення певної професійної діяльності, та отримала право на 

здійснення такої діяльності у встановленому законом порядку; 

  

4.1.7 організація та проведення спортивно-видовищних та культурно-

масових заходів; 

 

4.1.8 організація та проведення Страхувальником або особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, робіт із 

застосуванням піротехніки, ілюмінації та інших спецефектів, 

пов’язаних з рекламою та святковим оформленням; 

 

4.1.9 виконання Страхувальником або особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, умов договорів, 

контрактів, угод тощо, укладених з третіми особами. 

 

4.2      За цими Правилами цивільна відповідальність вважається застрахованою при 

дотриманні наведених нижче умов: 

 

4.2.1 для діяльності, зазначеної в п.4.1.1 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні експлуатувати та/або зберігати рухоме та/або 

нерухоме майна, в тому числі тварин, із дотриманням усіх 

встановлених законом правил та норм експлуатації та утримання 

такого майна та/або тварин; 

 

4.2.2 для діяльності, зазначеної в пп.4.1.2, 4.1.7-4.1.8 цих Правил – 

Страхувальник або особа, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, повинні дотримуватись встановлених 

законодавством вимог, норм та правил під час здійснення ними такої 

діяльності; 

  

4.2.3 для діяльності, зазначеної в п.4.1.3 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні забезпечити своїх працівників - третіх осіб 

відповідними умовами праці, необхідними та достатніми для 

виконання покладених на них трудових обов’язків та завдань; 
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4.2.4 для діяльності, зазначеної в п.4.1.4 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні дотримуватись/виконувати норми, правила та 

вимоги, встановлені законодавством для захисту навколишнього 

природного середовища, забезпечити високий рівень техніки безпеки, 

систематично контролювати рівень екологічної безпеки на 

виробництві та розробити та виконувати заходи з охорони 

навколишнього природного середовища; 

 

4.2.5 для діяльності, зазначеної в п.4.1.5 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні при здійсненні такої діяльності:                                              

4.2.5.1 дотримуватись встановлених законодавством стандартів якості та 

правил виготовлення продукції та, при необхідності, мати сертифікат 

якості та товарний знак - для товаровиробників; 

 

4.2.5.2 дотримуватись норм та правил торгівлі та мати законне право на 

продаж певного виду товару – для продавців/постачальників товарів;  

4.2.5.3. дотримуватись норм, стандартів та правил виконання робіт та/або 

надання послуг та мати відповідні дозволи для виконання певного виду 

робіт – для постачальника робіт та послуг; 

 

4.2.6 для діяльності, зазначеної в п.4.1.6 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні при здійсненні такої діяльності дотримуватись 

встановлених законодавством стандартів/норм/правил та виконувати 

усі вимоги, встановлені законодавством для суб’єктів такої діяльності; 

 

4.2.7 для діяльності, зазначеної в п.4.1.9 цих Правил – Страхувальник або 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, повинні докласти усіх можливих зусиль для належного 

виконання умов укладених з третіми особами договорів, контрактів, 

угод тощо. 

 

 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування страховим випадком вважається 

факт настання такої застрахованої цивільно правової відповідальності Страхувальника, яка: 

 

 підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили; 

 

                                                               або 

 

 настає в результаті задоволення Страхувальником у добровільному порядку, 

за попередньої згоди на це Страховика, обґрунтованої претензії третьої 

особи щодо відшкодування нанесеної їй шкоди.  

 

 

4.3      Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування. При цьому 

Договором страхування може бути передбачено страхове покриття як для всіх видів збитків 

(шкоди) в цілому, так і деяких з них. 

 

4.4     За додатковою угодою Сторін страхування може здійснюватися й від інших 

непередбачених подій (ризиків). 
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5. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування 

 

5.1    Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, за цими Правилами не 

визнаються страховими випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні 

внаслідок: 

 

5.1.1 здійснення Страхувальником діяльності, іншої, ніж вказано в Договорі 

страхування; 

 

5.1.2 умисних дій Страхувальника або його службовців, спрямованих на 

настання страхового випадку, а також умисного порушення ними 

чинного законодавства України; 

 

5.1.3 подій та/або їх наслідків, які були відомі Страхувальнику на початок 

дії Договору страхування, або Страхувальник повинен був 

передбачити, що вони можуть призвести до заявлення йому претензії; 

 

5.1.4 неправомірних та/або навмисних, та/або необачних, та/або 

необережних дій потерпілих третіх осіб, на користь яких укладено 

Договір страхування, що спричинили настання страхового випадку; 

 

5.1.5 поступового, постійного (не аварійного) забруднення навколишнього 

природного середовища, навіть якщо таке забруднення виникло після 

укладання Договору страхування, а також викидів у межах норм, які 

допускаються законодавчими та підзаконними актами України;  

 

5.1.6 будь-яких генетичних змін флори, фауни, людини; 

 

5.1.7 неплатоспроможності або банкрутства Страхувальника (крім випадків, 

коли це прямо передбачено Договором страхування); 

 

5.1.8 надання Страхувальником послуг особам, які є його близькими 

родичами; 

 

5.1.9 пред’явлення санкцій Страхувальнику (штрафи, пеня і т.п.) 

кримінального, адміністративного, цивільного або договірного 

характеру;  

 

5.1.10 дії непереборної сили;  

 

5.1.11 перевезення, зберігання чи застосування вибухових пристроїв або 

вогнепальної зброї;  

 

5.1.12 володіння або використання Страхувальником будівель і споруд, 

конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться в 

аварійному стані, а також майна, що знаходиться в них, та об’єктів 

незавершених будівництвом . 

 

5.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, Страховик не відшкодовує 

збитки та/або витрати, що виникли внаслідок: 

 

5.2.1      дії ядерних ризиків. 
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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). 

 

5.2.2      дії ризиків радіоактивного зараження. 

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. 

 

5.2.3      дії комп’ютерних ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, що прямо чи 

побічно, в цілому або частково виникають або  викликані: 

 

- використанням Інтернету або подібного засобу зв’язку; 

 

- будь-якою електронною передачею даних або іншої інформації; 

 

- будь-яким комп’ютерним вірусом або подібними проблемами; 

 

- використанням Інтернет-адреси, Web-сторінки або схожого 

інформаційного ресурсу; 
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- 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 обмежуючи пошкодження твердого диску та програмного 

забезпечення (якщо такі пошкодження не викликані землетрусом, 

пожежею, повінню, ураганом); 

 

- функціонуванням або поганим функціонуванням Інтернету або схожого 

засобу зв’язку або Інтернет-адреси, Web-сторінки або подібного 

інформаційного ресурсу;     

 

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

яких прав на інтелектуальну власність (включаючи та не обмежуючись 

торговельними знаками, авторськими правами або патентами). 

  

5.2.4      дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 

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. 

 

Страховик також не відшкодовує збитки та/або витрати, 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. 

 

5.2.5      дії ризиків тероризму. 

Страховик не відшкодовує збитки та/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 обмежує застосування 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 настрашки 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. 
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5.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, відповідальність 

Страховика не поширюється на вимоги: 

 

5.3.1 про відшкодування збитків (шкоди), завданих за межами території 

страхування, встановленої в Договорі страхування; 

 

5.3.2 про відшкодування збитків (шкоди), що є упущеною вигодою (крім 

випадків, коли це прямо передбачено Договором страхування); 

 

5.3.3 про відшкодування збитків (шкоди) якій-небудь третій особі або 

організації: 

 

- які прямо або непрямо контролюються або управляються 

Страхувальником; 

 

- які прямо або непрямо контролюють Страхувальника або керують 

ним; 

 

- по відношенню до яких Страхувальник є компаньйоном або 

консультантом, якщо лише така позовна вимога не спровокована і 

подана цілком незалежно від Страхувальника; 

 

5.3.4 про відшкодування збитків (шкоди), завданих третім особам до 

укладання та набрання чинності Договором страхування; 

 

5.3.5 про відшкодування таких непрямих збитків як моральна шкода та 

шкода діловій репутації третьої особи, що підтверджено відповідними 

документами. 

 

5.3.6 про відшкодування судових витрат, пов’язаних із встановленням 

шкоди, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або 

майну третьої особи. 

 

5.4 За цими Правилами не відшкодовуються збитки (шкода) понад обсягів і сум 

відшкодування, передбачених чинним законодавством України. 

 

5.5 Згідно з даними Правилами не відшкодовуються збитки, нанесені самому 

Страхувальнику. 

 

5.6 Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству 

України. 
 

6. Строк та місце дії Договору страхування 

 

6.1.      Договір страхування може бути укладено на будь-який строк за домовленістю 

Сторін, з урахуванням: 

 

- терміну дії правової підстави щодо володіння та/або експлуатації рухомого 

та нерухомого майна для підпункті 4.1.1 цих Правил; 
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- терміну дії ліцензії чи іншого дозволу на здійснення діяльності 

Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, для підпунктів 4.1.2, 4.1.4 - 4.1.8 цих Правил; 

 

- терміну дії договору між Страхувальником або особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, і третьою 

особою для підпунктів 4.1.3 та 4.1.9 цих Правил. 

 

6.2.    Дія Договору страхування поширюється на територію України. Однак за 

домовленістю сторін може передбачатися поширення його дії на територію інших держав. 

 

7.  Порядок укладання Договору страхування 

 

7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 

Страховиком і Страхувальником. Договір страхування укладається у письмовій формі або в 

паперовому вигляді, або у вигляді електронного документа, створеного із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог діючого законодавства, у 

тому числі законодавства, що регулює правовідносини у сфері електронної комерції під час 

вчинення електронних правочинів. Для укладання Договору страхування Страхувальник 

подає Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 

заявляє про свій намір укласти Договір страхування. Страховик на свій власний розсуд може 

запросити у Страхувальника документи: (згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

 документи, що характеризують кваліфікацію Страхувальника (дипломи, 

сертифікати, дозволи тощо);  

 

 копії відповідних дозволів (ліцензій, сертифікатів тощо), що підтверджують 

право на здійснення певного виду діяльності;  

 

 копії установчих документів, де зазначено право на здійснення певного виду 

діяльності;  

 

 копії договорів Страхувальника з третіми особами (або ії проформи);  

 

 баланс, довідку про фінансовий стан, підтверджену аудитором, та інші 

документи, що характеризують фінансовий стан Страхувальника.  

 

Страхувальник на вимогу Страховика повинен пред’явити та/або надати інші 

документи, необхідні для укладання Договору страхування. 

 

7.2 Під час укладання Договору страхування Страхувальник повинен повідомити 

Страховика про всі відомі йому обставини, що суттєво впливають на визначення ймовірності 

настання страхового випадку і розмірів можливих збитків. 

 

7.3 Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, поданих 

Страховику. 

 

7.4 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Договором страхування може 

бути передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати Страхувальником страхової 

премії у повному обсязі, та розмір страхового відшкодування дорівнює чи перевищує розмір 

страхової премії, що має бути сплачена Страхувальником, Страховик має право утримати 
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несплачену страхову премію із суми страхового відшкодування, що належить до сплати, 

якщо інше не обумовлено Договором страхування. 

 

7.5 Конкретні терміни і порядок сплати страхових платежів вказуються в Договорі 

страхування. 

 

7.6 Період страхування закінчується о 24-00 годині за Київським часом того дня, 

який вказано в Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

7.7 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. 

 

7.8 Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 

 

7.9 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. Такі 

Додаткові угоди 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. 

 

7.10 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень до умов 

Договору страхування, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви іншою 

Стороною 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 в 30-ти денний строк 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. 

 

7.11 При достроковому припиненні Договору страхування не допускається 

повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі. 

 

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 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхового відшкодування; 
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8.1.3 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування 

у передбачений Договором строк, за умови подання Страхувальником або 

третьою особою (Вигодонабувачем) 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; 

 

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; 

 

8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти з ним 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 інші обов’язки Страховика. 

 

8.2         Страховик має право: 

 

8.2.1 перевіряти відповідність дійсності пред’явлених Страхувальником відомостей; 

 

8.2.2 під час дії Договору страхування перевіряти умови здійснення 

Страхувальником діяльності, відповідальність щодо здійснення якої 

застрахована за Договором страхування, а також перевіряти дотримання 

Страхувальником інструкцій та положень, що регулюють його діяльність, та 

виконання ним умов цих Правил і Договору страхування; 

 

8.2.3 брати участь у збереженні й рятуванні життя, здоров’я, майна третіх осіб і 

навколишнього природного середовища, а також давати інструкції, спрямовані 

на зменшення збитків, що є обов’язковими для Страхувальника;  

 

8.2.4 проводити огляд місця події, фото- та відеозйомку; 

 

8.2.5 при необхідності направляти запити до компетентних органів щодо надання 

відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причини 

настання страхових випадків, а також розмір збитків; 

 

8.2.6 самостійно з’ясовувати причини і обставини страхових випадків; 

 

8.2.7 вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту 

настання страхового випадку і визначення розміру збитків, включаючи 

відомості, що становлять комерційну таємницю; 

 

8.2.8 вести від імені Страхувальника переговори і укладати угоди щодо 

врегулювання вимог третіх осіб про відшкодування завданого їм збитку за 

умови наявності довіреності від Страхувальника, проводити експертизу 

пред’явлених вимог до Страхувальника; 
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8.2.9 брати на себе ведення всіх справ у судових органах від імені і за дорученням 

Страхувальника; 

 

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

вимагати зміни умов Договору страхування та/або сплати додаткового 

страхового внеску пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник 

заперечує проти зміни умов Договору страхування та/або доплати страхового 

внеску, Страховик має право вимагати розірвання Договору в порядку, 

передбаченому пунктом 7.10 цих Правил. 

 

8.2.11 якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк 

страхового розслідування у випадках, якщо: 

а) у Страховика є мотивовані сумніви щодо достовірності та правомочності 

документів, які підтверджують факт, причини та обставини настання 

потенційного страхового випадку – доти, доки не буде підтверджена дійсність 

таких документів, але на строк, що не перевищує 6 (шість) місяців; 

б) у Страховика є мотивовані сумніви щодо розміру збитку та/або щодо 

майнового інтересу/права Вигодонабувача на отримання страхового 

відшкодування та/або щодо підстав для виплати страхового відшкодування - до 

отримання підтвердження цих підстав та/або вірності такого розрахунку та/або 

наявності такого майнового інтересу/права Вигодонабувача, але не більше, ніж 

на 90 (дев’яносто) робочих днів; 

в) не повністю з’ясовано обставини потенційного страхового випадку, розмір 

збитків та витрат – до з’ясування таких обставин але на строк, що не 

перевищує 6 (шість) місяців; 

г) обставини потенційного страхового випадку перебувають у судовому 

провадженні або знаходяться на стадії досудового розслідуванні – до 

одержання Страховиком остаточного рішення відповідного органу; 

ґ)  в інших випадках, передбачених Договором страхування;  

(згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

8.2.12 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 

відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 

законодавством або умовами дійсних Правил; 

 

8.2.13 надавати Страхувальнику рекомендації з врегулювання претензій, що проте не 

може бути обов`язковим для Страхувальника; 

 

Разом з тим, якщо Страхувальник не виконає рекомендацій Страховика і буде 

продовжувати заперечувати претензію, яку Страховик рекомендував 

урегулювати в певному обсязі, останній має право відмовитись від діла і його 

відповідальність не буде перебільшувати суму, яка відповідає величині збитків, 

в межах якої претензія могла бути врегульована, та величині претензійних 

витрат, які мав за згодою Страховика до моменту, коли Страховик дав першу 

рекомендацію з урегулювання претензій; 

 

8.2.14 ініціювати внесення змін та доповнень, а також дострокове припинення дії 

Договору страхування в порядку, передбаченому Договором страхування та 

цими Правилами; 
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8.2.15 відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими 

Правилами.  

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страховика. 

 

8.3     Страхувальник зобов’язаний: 

 

8.3.1 своєчасно вносити страхові платежі, виконувати умови цих Правил та 

Договору страхування; 

 

8.3.2 при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховику про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 

 

8.3.3 повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього 

предмета договору страхування; 

 

8.3.4 вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих третім 

особам внаслідок настання страхового випадку; 

 

8.3.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, 

передбачений Договором страхування;  

 

8.3.6 при настанні страхового випадку не діяти ніяким чином на шкоду або збиток 

Страховику; 

 

8.3.7 при настанні страхового випадку не робити заяв та не брати на себе 

зобов’язань щодо добровільного відшкодування третім особам завданих ним 

збитків, не визнавати повністю чи частково свою відповідальність без 

письмової згоди на це Страховика; 

 

8.3.8 у випадку розгляду обставин, пов’язаних із страховим випадком, у судовому 

порядку – вжити заходів для залучення Страховика до участі у судовому 

провадженні; 

 

8.3.9 надалі надавати інформацію та допомогу в межах розумних вимог Страховика. 

 

8.3.10 повідомляти Страховика про будь-які можливі судові переслідування або 

пред’явлені вимоги, а також про будь-які пред’явлені претензії, додаючи 

документи, що мають до цього відношення не пізніше 24 годин з моменту 

пред’явлення таких вимог та/або настання таких обставин та подій, а також 

надати Страховику усю наявну у Страхувальника інформацію про осіб, які 

можуть бути визнані відповідальними разом зі Страхувальником за спричинені 

збитки, якщо інше не обумовлено Договором страхування; 

 

8.3.11 забезпечити участь представників Страховика у розслідуванні обставин 

страхового випадку; 

 

8.3.12 не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких 

має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення вживати всіх 

заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику; 
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8.3.13 тримати в таємниці відомості про Страховика, що стали відомими у зв’язку з 

укладанням та виконанням Договору страхування, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки 

Страхувальника. 

 

8.4     Страхувальник має право: 

 

8.4.1 вимагати виплату страхового відшкодування третім особам за завдані ним 

збитки у рамках страхової суми з урахуванням конкретних вимог Договору 

страхування; 

 

8.4.2 у разі здійснення заходів щодо зменшення страхового ризику, запропонувати 

Страховику переукласти Договір страхування або внести зміни до чинного 

Договору в порядку, передбаченому умовами страхування; 

 

8.4.3 ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому Договором страхування та цими Правилами; 

 

8.4.4 ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору страхування у 

порядку, передбаченому Договором страхування та цими Правилами. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника. 

 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку  

 

9.1 При настанні потенційної страхової події Страхувальник зобов’язаний вжити 

всіх необхідних заходів щодо рятування життя, здоров’я, майна третіх осіб і об’єктів 

навколишнього природного середовища та зменшення розміру завданої шкоди, для 

запобігання збільшення розміру шкоди та усунення причин, що сприяють виникненню 

додаткових збитків тощо. 

 

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 та участі в рятуванні й збереженні життя, здоров’я та майна третіх осіб. При цьому, 

якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, Страхувальник або третя особа 

надає Страховику письмове повідомлення про настання випадку, який може бути 

кваліфікований як страховий, з викладенням обставин події, протягом 5 робочих днів з дня 

настання такого випадку, а після подання такого повідомлення надати заяву про виплату 

страхового відшкодування, та інші документи, перераховані в пунктах 10.1 та 10.2 цих 

Правил. 

 

9.3 Якщо з поважних причин Страхувальник не зміг повідомити Страховика про 

настання страхового випадку у встановлений термін, він повинен підтвердити це 

документально, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

 

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

експерта з метою визначення причини та розміру понесеного збитку. 
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9.5 Страхувальник має право призначити експерта на власний розсуд, попередньо 

узгодивши його із Страховиком. 

 

9.6 Будь-які дії та рекомендації Страховика, спрямовані на запобігання настання 

випадку, який може бути кваліфікований як страховий, не тягнуть за собою безумовного 

визнання Страховиком своєї відповідальності та зобов’язань стосовно виплати страхового 

відшкодування за конкретним страховим випадком. 

 

10. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку 

та розмір збитків 

 

10.1 Для прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового 

відшкодування, визначення розміру збитків, завданих страховим випадком, розрахунку суми 

страхового відшкодування, Страхувальник або третя особа повинні надати Страховику 

письмове повідомлення про настання події, що призвела до збитків, письмову заяву на 

виплату страхового відшкодування та документи, що підтверджують: (згідно зі Змінами № 1 

від 05.12.2019р.) 

 

10.1.1 факт настання страхового випадку (копію рішення суду, що набуло 

законної сили; документи відповідних компетентних органів, що 

підтверджують факт настання страхового випадку); 

 

10.1.2 розмір понесених збитків: 

 

- фактури та рахунки, або інші документи, що підтверджують розмір 

збитку Страхувальника; 

 

-  акти огляду пошкодженого майна, які складаються незалежними 

спеціалізованими або державними організаціями, що мають на те 

повноваження згідно з діючим законодавством України; 

 

- розрахунок збитку, що заявляється Страхувальнику стороною, яка 

вимагає відшкодування збитку; 

 

- інші документи, необхідні в кожному конкретному випадку. 

 

10.1.3   причини й характер настання збитків (документи відповідних 

компетентних органів); 

 

10.1.4 законність пред’явлення Страхувальнику вимог; 

 

10.1.5 витрати, понесені Страхувальником з метою запобігання або 

зменшення розмірів збитку та захисту своїх інтересів у судових та 

арбітражних органах; 

 

10.1.6 факт сплати претензії Страхувальником (у випадку, якщо 

Страхувальник сплатив самостійно, але за умови узгодження зі 

Страховиком, таку претензію). 

 

10.2 Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 

покриття за таким Договором Страховик має право вимагати оригінали або належним чином 

засвідчені копії інших документів, що підтверджують факт та обставини настання 
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страхового випадку, розмір збитків та виконання Страхувальником умов цих Правил і 

Договору страхування. 

 

10.3 Страховик має право скоротити викладений у пунктах 10.1 та 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. 

 

10.4 Ненадання таких документів, що 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 або третій особі 

(Вигодонабувачу) при настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, 

лише після того, як будуть повністю встановлені причини та розмір збитку.  

 

11.2 Страховик виплачує відшкодування тільки за рішенням судового органу, 

юрисдикція якого поширюється на місце дії Договору страхування, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування. 

 

11.3 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором 

страхування на підставі заяви Страхувальника або третьої особи (Вигодонабувача) та 

страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що 

визначається Страховиком. 

 

11.4 Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник 

або третя особа (Вигодонабувач) надає Страховику заяву на виплату страхового 

відшкодування, документи, перелічені в пунктах 10.1, 10.2 даних Правил, інші документи, 

необхідні у кожному конкретному випадку. На підставі наданих документів Страховик 

встановлює факт настання страхового випадку та з’ясовує причини та розмір збитку. У 

випадку виникнення спорів між сторонами про факт настання страхового випадку та 

причини і розмір збитку кожна із сторін має право вимагати проведення додаткової 

експертизи. 

 

11.5 Якщо Страхувальник не єдина особа, яка є відповідальною за завдання збитків 

третім особам, Страховик виплачує страхове відшкодування відповідно до частини збитків, 

що припадає на Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

11.6 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. 

 

11.7 Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих 

днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та затвердження 

страхового акту, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

11.8 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, рішення про відмову в виплаті 

страхового відшкодування або про зменшення його розміру Страховик повідомляє 

Страхувальнику або третій особі (Вигодонабувачу) в письмовій формі з мотивованим 
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обґрунтуванням причини відмови протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття 

відповідного рішення. 

 

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 невинності Страхувальника 

органами досудового розслідування і суду. 

 

11.10    Загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової 

суми, встановленої в Договорі страхування. Розміри страхового відшкодування за збитки, 

пов’язані зі страховим випадком відповідно до умов цих Правил, не можуть перевищувати 

відповідні ліміти відповідальності Страховика щодо сплати страхових відшкодувань за 

кожним видом збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 

11.11   У випадку, коли загальний розмір шкоди, заподіяної за одним страховим 

випадком, перевищує страхову суму, встановлену в Договорі страхування, відшкодування 

кожній третій особі виплачується в таких же пропорціях від передбаченої страхової суми, як 

відношення розміру завданої шкоди кожній третій особі до загального розміру шкоди, 

завданої всім третім особам, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

 

11.12    У першу чергу здійснюються виплати за шкоду, заподіяну життю й здоров’ю 

третіх осіб, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

 

11.13    Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може зменшити 

суму страхового відшкодування, належну Страхувальнику, на суму заборгованості із 

страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової премії, належної 

Страховику. 

 

11.14    За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик несе майнову 

відповідальність шляхом сплати неустойки (штрафу, пені) 

 

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 або третьою особою (Вигодонабувачем) 

усіх необхідних відомостей і документів Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних 

рішень: (згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 

відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує Страховий 

Акт із 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:  

- 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.   
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       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 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 

Вигодонабувача про прийняте рішення із зазначенням підстав для прийняття 

такого рішення. (згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

12.1.3 про продовження строку страхового розслідування, якщо це передбачено 

Договором страхування. У цьому випадку Страховик письмово інформує 

Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняття рішення щодо продовження 

строку страхового розслідування із зазначенням причини прийняття такого 

рішення. Крім того, таке рішення може містити вимоги до Страхувальника 

та/або Вигодонабувача надати необхідні відомості, якщо вони їх мають чи 

повинні мати, і відповідні підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці 

відомості є чи повинні бути у Страхувальника та/або Вигодонабувача. Також, у 

рішенні повинен зазначатися строк, на який продовжується страхове 

розслідування. (згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

12.2 Виплата здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником 

або третьою особою (Вигодонабувачем)  протягом 15 ( п’ятнадцяти) календарних днів з дня 

прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та затвердження страхового акту, 

якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

 

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 третьої особи, яка пред’являє претензії 

Страхувальнику, спрямовані на настання страхового випадку. 

Кваліфікація дій Страхувальника чи третьої особи встановлюється 

згідно з чинним законодавством України; 

 

13.1.2 скоєння Страхувальником або третьою особою, яка пред’являє 

претензію Страхувальнику, навмисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; 

 

13.1.3 подання Страхувальником 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 несвоєчасне повідомлення Страхувальником або третьою особою про 

настання страхового випадку без поважних на то причин або створення 

Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру і розміру 

збитків; 

 

13.1.5 несплата страхової премії у строки, узгоджені Договором страхування; 
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13.1.6 інші випадки, передбачені законом. 

 

13.2    Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для 

відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. 

 

13.3 Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено 

Страхувальником у судовому порядку. 

 

13.4 Страховик має право відмовити у відшкодуванні збитку, якщо Страхувальник 

не виконав обов’язків, передбачених цими Правилами або Договором страхування. 

 

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 Страхувальника-

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; 

 

14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

 

14.1.7 якщо після набуття ним чинності можливість страхового випадку відпала та 

існування страхового ризику припинилося через обставини інші, ніж страховий 

випадок; 

 

14.1.8 закінчення терміну дії: 

 

- правової підстави щодо володіння та/або експлуатації рухомого та 

нерухомого майна для підпункті 4.1.1 цих Правил; 

 

- ліцензії чи іншого дозволу на здійснення діяльності Страхувальником або 

особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, для підпунктів 4.1.2, 4.1.4 - 4.1.8 цих Правил; 

 

- договору між Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, і третьою особою для підпунктів 

4.1.3 та 4.2.9 цих Правил; 

 

14.1.9 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

 

14.2 Якщо Страхувальник умисно порушує встановлені законом або іншими 

нормативними актами норми протипожежної безпеки, охорони приміщень і цінностей, 
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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.  

 

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 

розрахуванні 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, якщо він був укладений 

після настання страхового випадку. 

 

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 

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). 
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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. Наслідки збільшення страхового ризику під час дії Договору страхування. 

 

17.2.1. Під час дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний протягом 3 

(трьох) календарних днів повідомити Страховика про будь-які зміни, які стали йому відомі, в 

обставинах, які були представлені Страховику при укладанні Договору страхування, якщо ці 

зміни можуть вплинути на збільшення страхового ризику (зміна обставин визнається 

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).  

 

17.2.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування та/або 

сплати Страхувальником додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику. 

 

17.2.3. Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або 

доплати страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії 

Договору страхування. При цьому, 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 

страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування, якщо інше не 

передбачено Договором страхування.  

 

17.2.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни під час дії Договору страхування 

в обставинах, які враховувались при укладанні Договору страхування, останній має право 

вимагати дострокового припинення дії Договору страхування, а якщо це сталося після 

настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового відшкодування.  

 

(згідно зі Змінами № 1 від 05.12.2019р.) 

 

 

 

  




















