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ДОДАТОК № 2  

ДО ПРАВИЛ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ № 18  
(ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ 

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ,  

ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ПРИПИНЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО) 

від 11.12.07р. 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 
 

(із Змінами №1 від 17.05.2011р. (реєстр. № 1811006), №2 від 06.08.2013р. (реєстр. № 

1813275), №3 від 05.08.2014р. (реєстр. № 1814313), №4 від 05.12.2019р.  (Розпорядження 

Нацкомфінпослуг  № 2506)) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 На підставі цих Особливих умов Приватне акціонерне товариство «Страхова 

компанія «АЗІНКО» (далі Страховик) укладає з юридичними особами та дієздатними 

фізичними особами (далі Страхувальники) Договори добровільного страхування фінансового 

ризику, пов’язаного з припиненням права власності на майно (далі Договори страхування). 

(згідно із Змінами №1 від 17.05.2011р., № 2 від 06.08.2013р. та №3 від 05.08.2014р.) 

 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Особливих умовах. 

 

Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка визначена у Договорі 

страхування як одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 

 

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 

Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку здійснити виплату 

страхового відшкодування Страхувальнику чи іншій особі (Вигодонабувачу), визначеній у 

Договорі страхування Страхувальником і на користь якої укладено Договір страхування, а 

Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати 

інші умови Договору страхування. 

 

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

умов Договору страхування. 

 

Нерухоме майно – в розумінні цих Особливих умов земельні ділянки, об’єкти, розташовані 

на земельній ділянці, переміщення яких неможливо без їх обезцінення та зміни їх 

призначення, а також повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні 

об’єкти та інше майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації. 

 

Потенційний страховий випадок (потенційна страхова подія) – будь-яка подія, про яку 

стає відомо Страхувальникові, і яка може бути кваліфікована як страховий випадок. 

 

Страхова премія (внесок) – 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. 

 

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 

страхової суми, відповідно до умов Договору страхування, при настанні страхового випадку. 
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Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, що відбулася і з 

настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику 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 ознаки 

ймовірності та випадковості настання. 

 

Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період 

страхування. 

 

Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «АЗІНКО», яке здійснює 

страхування та бере на себе зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні 

страхового випадку, передбаченого Договором страхування. (згідно із Змінами №1 від 

17.05.2011р. та №3 від 05.08.2014р.) 

 

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 

Договір страхування і сплатила страхову премію відповідно до умов Договору страхування. 

 

Ступінь страхового ризику - це величина імовірності настання страхового випадку та 

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

політичні фактори; загальний термін здійснення господарьської діяльності; вид 

господарської дяльності; об'єм ризиків та інші фактори. (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.)  

 

Франшиза – частина суми збитку, яка 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 Особливими умовами є майнові 

інтереси, що не суперечать закону та пов’язані із матеріальними збитками Страхувальника 

або іншої особи, визначеної у Договорі страхування (Вигодонабувача) внаслідок припинення 

права власності на майно. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

2.2 На підставі цих Особливих умов можуть бути укладені договори страхування 

стосовно нерухомого майна, що належить Страхувальнику виключно на праві власності, що 

пройшло державну реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 

якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
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2.3 На підставі цих Особливих умов можуть бути укладені договори страхування 

стосовно нерухомого майна, а також майна, на яке, згідно із законодавством України 

розповсюджується режим нерухомого майна. 

 

2.4 За Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, може 

бути застрахований фінансовий ризик припинення права власності на майно іншої особи 

(Вигодонабувача), вказаної в Договорі страхування, яка має оснований на законі або будь-

якому іншому правовому акті або договорі інтерес в збереженні права власності на 

визначене в Договорі страхування майно. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум  

та (або) розмірів страхових виплат 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

3.1 Розмір страхової суми в Договорі страхування встановлюється за узгодженням 

між Страхувальником і Страховиком на підставі вартості майна (балансової, оціночної, 

ринкової) або передбачуваного розміру збитків, що включає вартість майна та інші витрти 

щодо відшкодування інших збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку. 

Страхова сума є максимальною сумою, що виплачується Страховиком в цілому як 

компенсація за збиток, викликаний настанням страхового випадку. 

 

3.2 Якщо інше не передбачено в Договорі страхування, страхова сума в Договорі 

страхування встановлюється у вигляді лімітів відповідальності по кожному виду збитків. 

Страхова сума (сукупний ліміт відповідальності на строк дії Договору страхування) є 

максимальною сумою, що виплачується Страховиком в цілому як компенсація за збитки, що 

виникли в результаті всіх страхових подій, що настали за час дії Договору за страховими 

ризиками, передбаченими Договором. 

 

3.3 За Договором страхування можуть бути встановлені наступні ліміти 

відповідальності: 

 

3.3.1 ліміт відповідальності по вартості майна – встановлюється за 

узгодженням між Страхувальником та Страховиком виходячи з 

зазначеної в наданому Страхувальником документі (договорі купівлі-

продажу, міни, дарування, експертної оцінки тощо) балансової, 

оціночної чи ринкової вартості майна, право власності на яке може 

бути припинено на підставі відповідного рішення суду; (згідно зі 

Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3.3.2 ліміт відповідальності по витратам щодо відшкодування інших збитків, 

що виникли внаслідок страхового випадку – встановлюється у розмірі 

не більше 10 відсотків ліміту відповідальності по вартості майна, якщо 

інше не передбачено Договором страхування.  

 

3.4 Якщо Договором страхування не передбачено відшкодування інших збитків, 

що виникли внаслідок настання страхового випадку, розмір страхової суми за Договором 

страхування встановлюється за узгодженням між Страхувальником та Страховиком 

виходячи з вартості майна, вказаної в наданих Страхувальником документах (договір 

купівлі-продажу, міни, дарування, експертної оцінки тощо).  

 

3.5 Якщо страхова сума або ліміт відповідальності по вартості майна, зазначені в 

Договорі страхування, перевищують вартість такого майна, Договір вважається недійсним у 

тій частині страхової суми або ліміту відповідальності, що перевищує вартість майна. В 
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такому випадку зайве сплачена частина страхової премії (внеску) поверненню не підлягає, 

якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

 

3.6 Якщо страхова сума або ліміт відповідальності по вартості майна, зазначені в 

Договорі страхування, встановлені нижче за вартість майна, Страховик при настанні 

страхового випадку відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) частину понесених 

останнім збитків пропорційно відношенню страхової суми або ліміту відповідальності до 

вартості майна, якщо інше не зазначено в Договорі страхування. 

 

3.7 У випадку, коли фінансовий ризик припинення права власності на майно 

застрахований лише в частині вартості такого майна, Страхувальник має право здійснити 

додаткове страхування, в тому числі у іншого страховика, але, щоб загальна страхова сума 

щодо майна за всіма договорами страхування не перевищувала вартості такого майна. (згідно 

зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3.8 Страхувальник зобов’язаний письмово інформувати Страховика про всі 

договори страхування, укладені з іншими страховими організаціями стосовно фінансового 

ризику припинення права власності на майно, який страхується у Страховика.  

 Якщо страхова сума щодо майна перевищила вартість такого майна в результаті 

страхування фінансового ризику припинення права власності на одне і те ж майно у двох або 

кількох страховиків (подвійне страхування), то страхове відшкодування, що належить 

виплаті всіма страховиками, не може перевищувати вартості такого майна. При цьому 

кожний страховик здійснює виплату страхового відшкодування пропорційно розміру 

страхової суми або ліміту відповідальності щодо такого майна за укладеним ним договором 

страхування. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3.9 Фінансовий ризик припинення права власності на майно може бути 

застрахований від різних страхових ризиків як за одним, так і за кількома договорами 

страхування, у тому числі за договорами з різними страховиками. (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 Якщо з двох або кількох договорів, укладених згідно з пунктом 3.9 цих Особливих 

умов, 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 3.8 цих Особливих умов.  

 

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 об’єктів майна і ступеня 

страхового ризику.  

 

3.11 Якщо інше не передбачено Договором  страхування, відповідно до пункту 3.3 

цих Особливих умов, до суми страхового відшкодування, що виплачується при настанні 

страхового випадку, можуть бути включені: 

 

3.11.1 вартість майна, право власності на яке було припинено у  

Страхувальника (Вигодонабувача), яка не може бути більше ліміту 

відповідальності по вартості майна, встановленого в Договорі 

страхування; (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3.11.2 якщо це передбачено в Договорі страхування, витрати щодо збитків, 

що були понесені Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок 

настання страхового випадку. Виплата страхового відшкодування за 

цими витратами проводиться за фактично понесені витрати в обсязі 
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ліміту відповідальності по таким витратам, що був узгоджений 

Сторонами та встановлений в Договорі страхування.  

 

3.12 У випадку, якщо за рішенням суду у Страхувальника (Вигодонабувача) 

припиняється право на частину майна, фінансовий ризик припинення права власності на яке 

застрахований за Договором страхування згідно з цими Особливими умовами, розмір 

страхового відшкодування визначається Страховиком як частка страхової суми або ліміту 

відповідальності по вартості майна, пропорційна вартісній частці майна, на яке припинено 

право власності, в загальній вартості такого майна, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

3.13 Якщо інше не передбачено Договором страхування, при визначенні розміру 

страхового відшкодування враховуються витрати, розумно та доцільно здійснені 

Страхувальником (Вигодонабувачем) для запобігання або зменшення розміру збитків. При 

цьому Страхувальником (Вигодонабувачем) повинні бути надані документальні докази 

понесення таких витрат. Проте суми таких витрат разом із сумою страхового відшкодування 

не можуть перевищувати встановлену Договором страхування страхову суму, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. 

 

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 або страховому ризику. Якщо настає декілька страхових випадків, 

франшиза вираховується по кожному з них. 

 

3.15 Франшиза може встановлюватися: 

а) у відсотках від страхової суми (може становити від 0 до 50 %); 

б) в абсолютному  грошовому вираженні; 

в) у відносних одиницях від розміру збитку. 

  

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 ним внаслідок припинення 

права власності на майно на підставі рішення суду, що набрало законної сили. (згідно зі 

Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

4.2 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, це страхування 

розповсюджується на припинення права власності на майно, якщо позовна заява щодо цього 

предмету Договору страхування вперше була подана протягом строку дії Договору 

страхування. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

4.3 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування. 

 

4.4 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 та обмеження страхування 

 

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

умовами не визнаються страховими випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, 

заподіяні внаслідок: 
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5.1.1  незаконних дій (бездіяння) державних органів, органів місцевого 

самоврядування, посадових осіб цих органів, в тому числі у зв`язку з 

виданням зазначеними органами і посадовими особами документів, що 

не відповідають чинним законам або іншим правовим актам України; 

 

5.1.2   звернення стягнення на майно за зобов`язаннями Страхувальника 

(Вигодонабувача) за кредитним договором чи договором позики, 

укладеним Страхувальником (Вигодонабувачем), у відповідності з 

яким таке майно було передано під заставу, а також звернення 

стягнення на майно за зобов`язаннями Страхувальника 

(Вигодонабувача) на підставі рішення суду, якщо інший порядок 

звернення стягнення не передбачений законом або договором; (згідно 

зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.3 заявлення Страхувальнику (Вигодонабувачу) вимоги щодо 

відшкодування збитків у формі неотриманих доходів/упущеної вигоди, 

моральної шкоди, шкоди діловій репутації, а також щодо сплати 

боргів, неустойки, штрафів, поручительства, відсотків за користування 

чужими грошовими коштами і т.ін.; 

 

5.1.4.    відчуження майна, що опинилося у Страхувальника (Вигодонабувача), 

на придбання у власність і на зберігання якого потрібен особливий 

дозвіл і яке силою закону не може належати Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) у зв`язку з відмовою у видачі йому такого дозволу, 

або відчуження майна, що опинилося у Страхувальника 

(Вигодонабувача), придбання у власність та зберігання якого 

заборонено законом; 

 

5.1.5     вилучення у Страхувальника (Вигодонабувача) згідно з законодавством 

культурних цінностей, що утримуються безгосподарно, віднесених 

законом до особливо цінних та захищених державою; 

 

5.1.6      реквізиції та оплатного викупу майна; 

 

5.1.7      конфіскації; 

 

5.1.8  добровільної відмови Страхувальника (Вигодонабувача) від права 

власності на майно. 

 

5.2      Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, за цими Особливими умовами 

не визнаються страховими випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні 

внаслідок: 

 

5.2.1    дії ядерних  ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки, пов’язані з ядерною 

енергетикою стосовно: 

 

 будь-якого ризику припинення права власності на майно, 

пов’язаного з атомними електростанціями, ядерними реакторами, 

будівлями реакторів, станками та обладнанням в таких будівлях, 

розташованими на будь-якому іншому об’єкті, відмінному від 

атомної електростанції; (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 
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 будь-якого ризику припинення права власності на майно, 

пов’язаного з будь-яким об’єктом, який застосовується або 

застосовувався для виробництва атомної енергії або для 

використання чи зберігання ядерних матеріалів; (згідно зі Змінами 

№2 від 06.08.2013р.) 

 

 будь-якого ризику припинення права власності на майно, 

пов’язаного з поставкою товарів і послуг на будь-який із об’єктів, 

зазначених вище в даному виключенні; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

 будь-якого ризику припинення права власності на майно, 

пов’язаного з зоною підвищеної радіоактивності або з районом 

перебування будь-якої ядерної установки; (згідно зі Змінами №2 

від 06.08.2013р.) 

 

 будь-якого ризику припинення права власності на майно, 

пов’язаного з виробництвом, використанням або зберіганням 

ядерних матеріалів. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

5.2.2    дії ризиків радіоактивного зараження. 

Страховик не несе відповідальності за збитки 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     відповідальності Страхувальника (Вигодонабувача) за забруднення 

та зараження навколишнього середовища. 

Страховик не несе відповідальності за забруднення та зараження 

навколишнього середовища. 

 

5.2.4    дії комп’ютерних ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки або витрати 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; 
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 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; 

 

 функціонуванням або поганим функціонуванням Інтернету або 

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

подібного інформаційного ресурсу;     

 

 будь-яким порушенням, незалежно навмисним або ненавмисним, будь-

яких прав на інтелектуальну власність (включаючи та не обмежуючись 

торговельними знаками, авторськими правами або патентами). 

  

5.2.5      страхування кредитних і фінансових гарантій. 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати у зв’язку з страхуванням 

кредитних та фінансових гарантій, а також Страховик не буде нести 

відповідальності за побічні збитки будь-якого характеру, включаючи курсову 

різницю, неустойки, збитки внаслідок прострочень, порушення строків, 

припинення договору. 

 

5.2.6      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. 

 

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. 

 

5.2.7      дії ризиків тероризму. 

Страховик не відшкодовує збитки або витрати будь-якого роду, що прямо чи 

побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-яким 

терористичним актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що 

відбулися одночасно або в будь-якій іншій черговості із збитком. 

 

Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає у 

себе, але не обмежується застосуванням сили або насильства та/або загрозу 
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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 та/або 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. 

 

5.3 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, страхуванню не підлягає 

ризик припинення права власності на гроші (у будь-якій валюті), на придбані цінні папери, 

на немайнові права, на майно, право власності на яке оскаржено в судовому порядку до 

набрання чинності Договором страхування, або з приводу якого розпочато кримінальне 

провадження, а також на майно, право власності на яке придбано на підставі дрібних 

правочинів. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

5.4 За Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) відшкодуванню не підлягають судові витрати, а також, 

якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, суми, що компенсують зусилля та час, 

витрачені на збирання інформації та документів із страхового випадку, і агентські 

винагороди та витрати службовцям, агентам, керуючим або агентській компанії, 

призначеним Страхувальником (Вигодонабувачем) або від його імені для здійснення таких 

послуг. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

5.5 Страховим випадком за Договором страхування, укладеним на підставі цих 

Особливих умов, не визнаються: 

 

5.5.1 припинення у Страхувальника (Вигодонабувача) права власності на 

майно внаслідок подій, що трапились до початку дії Договору 

страхування, та про які Страхувальнику (Вигодонабувачу) було відомо 

до укладання Договору страхування; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

5.5.2 припинення у Страхувальника (Вигодонабувача) права власності на 

майно, що знаходиться в прямому зв`язку із скоєним ним злочином. 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

5.6      Договором страхування можуть бути встановлені також інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування.     

 

6.   Строк і місце дії Договору страхування 

 

6.1   За цими Особливими умовами Договір страхування може бути укладено на 

будь-який строк за домовленістю Сторін. 

 

6.2 Конкретний строк дії Договору страхування та період страхування 

визначаються за домовленістю між Страхувальником і Страховиком відповідно до цих 

Особливих умов, і встановлюються в Договорі страхування. 

 

6.3 У випадку пролонгації періоду страхування по Договору страхування може 

проводитись перерахунок вартості фінансового ризику припинення права власності на майно 

та корегування суми страхових платежів. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 
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6.4 Місце страхування - це територія, визначена в Договорі страхування, та на яку 

розповсюджується дія такого Договору. 

 

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. 

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. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

7.2  Для укладання Договору страхування Страхувальник надає Страховику 

документи, які засвідчують право власності Страхувальника (Вигодонабувача) на майно, 

фінансовий ризик припинення якого має бути застрахований, та документи, що 

підтверджують вартість такого майна (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оціночна 

експертиза тощо), а також інші документи, що характеризують предмет Договору 

страхування та мають істотне значення для оцінки страхового ризику – за вимогою 

Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування. (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

7.3 Договір страхування укладається стосовно майна, що належить 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) виключно на праві власності, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

 

7.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик на підставі 

наданої Страхувальником згідно з пунктом 7.1 цих Особливих умов інформації: 

 

7.4.1 узгоджує заходи щодо зниження ступеня ризику та, в разі 

необхідності, розглядає питання про внесення особливих умов до 

Договору; 

 

7.4.2 приймає рішення щодо укладення Договору страхування або щодо 

відмови в його укладанні. 

 

7.5 При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний сповістити 

Страховика про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення 

ступеня ризику (згідно з підпунктом 8.2.2 цих Особливих умов). Суттєвими визнаються у 

всякому разі обставини, безперечно узгоджені Страховиком у стандартній формі Договору 

страхування або в його письмовому запиті (заяві на страхування).   

 

7.6 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, 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 8.3.2 цих 

Особливих умов, якщо інше не зазначено в Договорі страхування. 
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7.7 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 страхової премії у повному 

обсязі, Страховик має право утримати несплачену страхову премію чи ії частку із суми 

страхового відшкодування, що належить до сплати. 

 

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.  

 

7.10 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. 

 

7.11 Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Особливими 

умовами Договір страхування може бути укладений: 

 

7.11.1    як на всі об`єкти права власності так і окремі; 

 

7.11.2   на повну страхову вартість об`єкта права власності або на її частину  

(об`єкти вважаються застрахованими за пропорційним принципом); 

 

7.11.3     на випадок настання одного або декількох страхових подій. 

 

7.12   При укладанні Договору страхування між Страхувальником і Страховиком 

повинно бути досягнуто згоди за наступними істотними умовами: 

 

7.12.1    про предмет Договору страхування; 

 

7.12.2    про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування 

(страхового випадку); 

 

7.12.3    про строк дії Договору та розмір страхової суми. 

 

7.13       Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 

 

7.14      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 та доповнення до 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  

копії Додаткових угод, підписані Сторонами, скріплені печатками Сторін та передані 

електронною поштою або факсом мають силу оригіналів.   
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7.15       Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень до умов 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 цього Порядку, 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 страхування та цими Особливими 

умовами; 

 

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, за умови подання Страхувальником 

(Вигодонабувачем) всіх оформлених належним чином документів, 

передбачених Договором страхування, та таких, що вимагає Страховик, 

здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у 

передбачений Договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за 

несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом 

сплати Страхувальнику (Вигодонабувачу) неустойки (штрафу, пені), розмір 

якої визначається умовами Договору страхування або законом;  

 

8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Вигодонабувачем) 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 фінансового ризику 

припинення права власності на майно (в тому числі вартості майна, фінансовий 

ризик припинення права власності на яке застрахований), переукласти або 

внести зміни в Договір страхування з урахуванням цих обставин; (згідно зі 

Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

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 Особливих умов та 

Договору страхування; 
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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 цього 

предмету Договору страхування; 

 

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 Особливими умовами, 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, а також протягом його дії проводити 

огляд майна, фінансовий ризик припинення права власності на яке 

застрахований за Договором страхування; вимагати документи та інформацію, 

що стосується предмету Договору страхування, перевіряти достовірність 

відомостей про право власності на майно, наданих Страхувальником, а за 

необхідності призначити  експертизу з метою встановлення його дійсної 

вартості, а також правову експертизу документів, що підтверджують право 

власності Страхувальника (Вигодонабувача) як власника майна; (згідно зі 

Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку повідомлення про збільшення 

страхового ризику (згідно з пунктом 7.6 та підпунктом 8.2.2 цих Особливих 

умов) 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; 

 

8.3.3 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 

7.15 цих Особливих умов; 

 

8.3.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

збитків, що є обов’язковими для Страхувальника; 

 

8.3.5 вимагати від Страхувальника (Вигодонабувача) інформацію, необхідну для 

встановлення факту настання страхового випадку і визначення розміру збитків, 

включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю; 
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8.3.6 провести експертизу з метою визнання наявності страхового випадку і розміру 

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

 

8.3.7 у випадку необхідності самостійно проводити розслідування, з’ясовувати 

причини та обставини страхового випадку, робити запити до правоохоронних 

органів, банків та інших підприємств, установ та організацій, що володіють 

інформацією про обставини страхової події, про надання відповідних 

документів та інформації, що підтверджує факт і причину настання страхового 

випадку, а також про відомості, пов’язані із страховим випадком; 

 

8.3.8 брати участь у заходах щодо зменшення розміру збитку, завданого страховим 

випадком; 

 

8.3.9 якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк 

страхового розслідування у випадках, якщо: 

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

прав Вигодонабувача на отримання страхового відшкодування та/або підстав 

для виплати страхового відшкодування - до отримання підтвердження таких 

підстав та/або правильності такого розрахунку та/або існування такого 

законного права у Вигодонабувача, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) 

робочих днів; 

б) у Страховика є мотивовані сумніви щодо достовірності та правомочності 

документів, які підтверджують факт і причини настання та обставини 

страхового випадку, а також розмір збитку – доти, доки не буде підтверджена 

достовірність та правомочність таких документів, але на строк, що не 

перевищує 6 (шести) місяців; 

в) не повністю з’ясовано причини та обставини потенцыйного страхового 

випадку, розмір збитків – до з’ясування таких обставин але на строк, що не 

перевищує 6 (шести) місяців; 

г) обставини страхового випадку перебувають на розгляді суду або органу 

досудового розслідування – до одержання Страховиком остаточного рішення 

відповідного органу; 

ґ)  в інших випадках, передбачених Договором страхування; 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

8.3.10 після виплати страхового відшкодування здійснити право зворотньої вимоги 

(регресу) до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) збитки; 

 

8.3.11 вимагати повернення виплаченої суми відшкодування або відповідної її 

частини, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права 

вимоги до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані Страховиком, або 

якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника 

(Вигодонабувача); 

 

8.3.12 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 

відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 

законодавством, цими Особливими умовами чи умовами Договору 

страхування; 
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8.3.13 ініціювати внесення змін та доповнень в Договір страхування, а також  

дострокове припинення Договору страхування в порядку, передбаченому 

Договором страхування та цими Особливими умовами; 

 

8.3.14 відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності до умов 

Договору страхування, цих Особливих умов та законодавства 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 Особливими умовами; 

 

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

передбаченому цими Особливими умовами та Договором страхування; 

 

8.4.3 при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувачів (юридичних 

осіб або дієздатних фізичних осіб) для отримання страхового відшкодування, а 

також змінювати їх до настання страхового випадку; 

 

8.4.4 ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Особливими умовами 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. 

 

8.6 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 

обставин. 

 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 

 

9.1        Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, у випадку настання події, 

яка може бути кваліфікована як страхова (потенційна страхова подія), як то повістка/виклик 

до суду, отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) претензії від третіх осіб або 

повідомлення з суду чи іншого уповноваженого органу про пред’явлення претензії та/або 

позовних вимог до Страхувальника (Вигодонабувача) щодо предмету Договору страхування, 

та т.ін., Страхувальник (Вигодонабувач) повинен повідомити Страховика або його 

уповноважену особу негайно, не пізніше 24-х годин з моменту настання такого випадку або з 

моменту, коли Страхувальнику (Вигодонабувачу) стало відомо про настання такої події 

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 (Вигодонабувач) надає Страховику письмове 

повідомлення про настання потенційної страхової події, з викладенням обставин такої події, 

протягом 5 робочих днів з дня настання такої події або з моменту, коли Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) стало відомо про настання такої події. До письмового повідомлення 

Страхувальник (Вигодонабувач) повинен додати усі наявні у нього документи та 

інформацію, що має відношення до такої потенційної страхової події. 
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9.2. У випадку настання потенційної страхової події Страхувальник 

(Вигодонабувач) або його уповноважена особа зобов’язані докласти всіх можливих зусиль 

для запобігання та зменшення розміру збитків, а також для забезпечення права зворотньої 

вимоги до винної сторони, тобто діяти так, як що б фінансовий ризик припинення права 

власності на майно не був застрахований, і дотримуватись вказівок Страховика або його 

представника, якщо такі вказівки будуть надані. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

9.3 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, Страхувальник 

(Вигодонабувач) повинен письмово узгодити зі Страховиком питання щодо залучення осіб, 

що надають юридичні послуги, та щодо сплати таких послуг, а також питання щодо інших 

витрат, пов’язаних із захистом права власності на майно, фінансовий ризик припинення 

якого застрахований за Договором страхування, до їх здійснення. (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

9.4 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, у випадку, якщо Страховик 

вважатиме необхідним призначити свого адвоката чи іншу уповноважену особу для захисту 

інтересів як Страховика, так і Страхувальника (Вигодонабувача) у зв’язку із потенційною 

страховою подією, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати Доручення та інші 

документи, необхідні в кожному конкретному випадку, вказаним Страховиком особам. 
 

9.5 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, при судовому урегулюванні 

спору Страхувальник не повинен чинити перешкод праву Страховика вступати в справу в 

якості третьої особи до винесення судом рішення, а також при необхідності Страхувальник 

(Вигодонабувач) повинен клопотати перед судом про залучення Страховика до справи в 

якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог. 
 

9.6 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, під час судового розгляду 

Страхувальник не повинен чинити ніяких дій, не робити заяв по суті справи стосовно 

предмету Договору страхування без узгодження із Страховиком.  
 

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

експерта з метою визначення факту, причини та розміру понесених збитків. 
 

9.8 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, з метою визначення факту, 

причини та розміру понесеного збитку Страхувальник має право провести будь-яке 

розслідування, а також призначити експерта на власний розсуд за умови попереднього 

письмового узгодження його із Страховиком. 
 

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

запобігання настання потенційної страхової події, а також з’ясування  факту, причини та 

розміру понесених збитків не тягнуть за собою безумовного визнання Страховиком своєї 

відповідальності та зобов’язань стосовно відшкодування збитків та витрат Страхувальника за 

конкретним страховим випадком. 
 

9.10 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, після набрання законної 

сили рішенням суду, на підставі якого у Страхувальника (Вигодонабувача) припиняється 

право власності на зазначене в Договорі страхування майно (або частину такого майна), 

Страхувальник (Вигодонабувач) надає Страховику письмову заяву про виплату страхового 

відшкодування, та, в додаток до інформації, що вже була надана Страховику згідно з п.9.1 

цих Особливих умов, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен додати усю наявну 

інформацію для остаточного визначення причин настання страхового випадку, характеру і 

розміру збитків, що були завдані у зв’язку із настанням такого випадку. В цілому для 

вирішення питання про факт настання страхового випадку та розмір страхового 

відшкодування, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати Страховику документи 

згідно з пп.10.1-10.2 цих Особливих умов. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 
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9.11 Обов’язки Страхувальника при настанні потенційної страхової події покладені 

також на Вигодонабувача, якщо інше не передбачено Договором страхування. Але при 

цьому, якщо на момент настання потенційної страхової події Вигодонабувач не знав про 

укладання Договору страхування на його користь, то виконання цих обов’язків залишається 

за Страхувальником, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

 

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 (Вигодонабувач) повинен, якщо це передбачено Договором 

страхування, надати Страховику письмове повідомлення про настання події, що призвела до 

збитків, письмову заяву на виплату страхового відшкодування та документи, що 

підтверджують: 

 

10.1.1 інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) у майні, фінансовий ризик 

припинення права власності на яке був застрахований за Договором 

страхування; (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

10.1.2 факт настання страхового випадку; 

 

10.1.3 розмір збитків у зв’язку з настанням страхового випадку. 

 

10.2 Основним документом, що підтверджує настання страхового випадку є 

рішення суду, що набуло законної сили, про визнання правочину з приводу набуття 

Страхувальником (Вигодонабувачем) права власності недійсним та виникненням у зв`язку з 

цим обов`язку Страхувальника (Вигодонабувача) повернути придбане майно колишнім його 

власникам або особам, визначеним судом як власники, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

 

10.3 Конкретні документи, що повинні надаватись Страхувальником 

(Вигодонабувачем) для підтвердження права власності на застраховане майно, для 

встановлення та підтвердження факту настання страхового випадку та для доказу розмірів 

збитків, а також документи, що підтверджують понесені в результаті настання страхового 

випадку витрати, встановлюються в кожному конкретному випадку у Договорі страхування. 

 

10.4  Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 

покриття за таким Договором Страховик має право вимагати, а Страхувальник повинен 

надати оригінали та/або належним чином засвідчені копії інших документів, що 

підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, а також розмір збитків. 

 

10.5. Ненадання таких документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку та розмір збитків та витрат, що виникли внаслідок настання страхового випадку, дає 

Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитків та 

витрат, не підтвердженій такими документами. 

 

11. Порядок та умови здійснення страхових виплат 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 
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11.1 Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику (Вигодонабувачу) при 

настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, лише після того, як 

будуть повністю встановлені факт, причини та розмір збитків. 

 

11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з 

Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) та страхового 

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

визначається Страховиком. 
 

11.3 Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник 

(Вигодонабувач) надає Страховику заяву на виплату страхового відшкодування, документи, 

зазначені в пунктах 10.1 - 10.2 цих Особливих умов, інші документи, необхідні у кожному 

конкретному випадку. На підставі наданих документів Страховик з’ясовує факт, причини та 

розмір збитків. У випадку виникнення спорів між Сторонами про причини і розмір збитків 

кожна із Сторін має право вимагати проведення додаткової експертизи. 
 

11.4 Страховик і Страхувальник (Вигодонабувач) 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 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; 

 

- день списання суми страхової премії з поточного рахунку при сплаті 

страхової премії в безготівковій формі, що підтверджується банківською 

випискою. 

 

11.6 Виплата страхового відшкодування здійснюється в термін, передбачений 

Договором страхування. 

 

11.7 Рішення про невизнання події страховим випадком, про відмову в виплаті 

страхового відшкодування або про зменшення його розміру Страховик повідомляє 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням такого 

рішення, в термін, вказаний в Договорі страхування. 

 

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

кримінальне провадження або розпочато судовий процес, прийняття рішення про виплату 

страхового відшкодування може бути відстрочено до закінчення розслідування або судового 

розгляду, чи встановлення невинуватості Страхувальника (Вигодонабувача) органами 

слідства і суду. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

11.9 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 цих Особливих умов не 
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можуть перевищувати відповідні ліміти відповідальності Страховика, якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування. 

 

11.10 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, 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. 

 

11.11 У випадку, якщо збитки, завдані в результаті настання страхової події були 

компенсовані Страхувальнику (Вигодонабувачу) третіми особами, Страховик відшкодовує 

лише різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за Договором страхування, та сумою, 

отриманою Страхувальником (Вигодонабувачем) від третіх осіб, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. При цьому, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен сповістити 

Страховика про отримання ним будь-яких грошових відшкодувань від третіх осіб в термін 5 

робочих днів з дня отримання таких відшкодувань, якщо інше не передбачено в Договорі 

страхування. 

 

11.12 У випадку отримання відшкодування від третіх осіб або від інших страховиків 

щодо вже здійснених Страховиком страхових виплат Страхувальник (Вигодонабувач) 

повинен повернути Страховику отримане страхове відшкодування у розмірі різниці між 

отриманим від Страховика страховим відшкодуванням та відшкодуванням, отриманим від 

третіх осіб чи від інших страховиків в термін 5 робочих днів з дня отримання такого 

відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

11.13 У випадку, якщо рішення суду, на підставі якого у Страхувальника 

(Вигодонабувача) припиняється право власності на майно, буде переглянуто, та припинене 

право власності буде Страхувальнику (Вигодонабувачу) у зв’язку з цим відновлено, останній 

повинен повернути Страховику отримане страхове відшкодування в термін 10 календарних 

днів з дня відновлення такого права, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

11.14 У випадку, якщо, після виплати страхового відшкодування виникнуть 

додаткові обставини, що позбавляють Страхувальника (Вигодонабувача) права на отримання 

страхового відшкодування, або такі, що свідчать про необґрунтованість виплаченого 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) страхового відшкодування (або його частини), виплачене 

таке страхове відшкодування (або його частина) повинно бути повернуто Страховику в 

термін 5 робочих днів з моменту пред’явлення Страховиком Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) вимоги про таке повернення, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

 

11.15 Після виплати страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) 

повинен передати Страховику всі наявні у нього документи та докази, й виконати всі 

формальності, необхідні для здійснення Страховиком, до якого переходить, у межах 

сплаченого ним страхового відшкодування право вимоги (право регресу), яке Страхувальник 

(Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за завдані збитки. Якщо Страхувальник 

(Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за завдані 

збитки, або здійснення цього стане з його вини неможливим (пропуск строку на заявлення 

претензії до винних осіб тощо), Страховик у відповідному розмірі звільняється від 

зобов’язань виплатити страхове відшкодування, а у випадку, якщо така виплата вже 

здійснена, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний повернути Страховику отримане 

страхове відшкодування у термін 10 робочих днів з моменту пред’явлення Страховиком 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) вимоги про таке повернення, а у разі прострочки – 

сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від суми 

сплаченого відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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12. Строк прийняття рішення про здійснення  

або відмову в здійсненні страхових виплат 

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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, а 

також із зазначенням суми та порядку виплати страхового 

відшкодування; 

 

12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 

Страховик складає та затверджує страховий акт, із зазначенням 

причини відмови з посиланням на відповідні норми закону та умови 

Договору страхування (або ці Особливі умови) та письмово інформує 

Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняте рішення із 

зазначенням причини такої відмови; 

 

12.1.3 про продовження строку страхового розслідування. У цьому випадку 

Страховик повідомляє Вигодонабувача про прийняття мотивованого 

рішення про продовження строку страхового розслідування. Крім того, 

таке рішення може містити вимоги до Вигодонабувача надати 

необхідні відомості, якщо він їх має чи повинен мати, і відповідні 

підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці відомості є чи 

повинні бути у Вигодонабувача. Також, у рішенні повинен зазначатися 

строк закінчення розслідування. Рішення про продовження строку 

страхового розслідування повідомляється Вигодонабувачу протягом 5 

(п’яти) робочих днів з дня його прийняття, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

12.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхове відшкодування 

сплачується на реквізити, вказані у заяві Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату 

страхового відшкодування в строки, встановлені в Договорі страхування, та вважається 

сплаченим:  

- з моменту списання суми страхового відшкодування з банківського 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.  

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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

суми переходить право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, 

відповідальної за завдані збитки. 

 

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 зворотньої вимоги Страховика до винної у завданні 

шкоди особи. 
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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 укладений Договір страхування, умисного 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 отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування 

збитків від особи, винної у їх заподіянні;  

 

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 зворотньої вимоги 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 Страховик має право частково або повністю відмовити у виплаті страхового 

відшкодування, якщо Страхувальник не виконав обов’язки, передбачені цими Особливими 

умовами або Договором страхування. 

 

13.4 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; 
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14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у 

повному обсязі; 

 

14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки. При цьому Договір вважається 

достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) 

страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 

протягом 10-ти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги 

Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору; 

 

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»; (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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   в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 

14.2 Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 

14.3 Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 

Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 

14.4 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.  

 

14.5 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. 

 

14.6 При достроковому припиненні Договору страхування не допускається 

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

 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 цих Особливих умов Договір страхування 

вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених Цивільним 
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кодексом України. Згідно з цими Особливими умовами 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 цих Особливих умов, 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 Особливими умовами, 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 Особливих 

умов). 

 

16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 

розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Особливих умов). 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 Особливих умов. 
 

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 

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. 
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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 №4 від 2019р.) 
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Додаток № 1 

до Особливих умов провадження  

добровільного страхування  

фінансового ризику,  

пов’язаного із припиненням  

права власності на майно 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

 

 

 

 

 

РІЧНІ БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

по добровільному страхуванню фінансового ризику, 

пов’язаного із припиненням права власності на майно  

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

 

Таблиця №1 

 

№ 

за/п 
Обсяг страхового покриття 

Страховий 

тариф у % 

від 

страхової 

суми 

1 

Збитки внаслідок припинення права власності на майно на підставі 

рішення суду, що набрало законної сили. (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

5,5 

 

 

 

Коефіцієнти, що залежать від строку страхування, при укладенні Договору на період до 

1 року надані в Таблиці № 2.  

 

Таблиця № 2. 

 

Термін 

страхування 

Коефіцієнт 

короткостроковості 

Термін 

страхування 

Коефіцієнт 

короткостроковості 

1-5 днів 0,06 5 місяців 0,52 

6-10 днів 0,1 6 місяців 0,591 

11-20 днів 0,12 7 місяців 0,651 

21-30 днів 0,18 8 місяців 0,727 

1 місяць 0,22 9 місяців 0,795 

2 місяці 0,30 10 місяців 0,864 

3 місяці 0,38 11 місяців 0,932 

4 місяці 0,45 1 рік 1,0 

 

 

 

 






































