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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до даних правил Закрите акціонерне товариство "ВЕЛТА" (надалi 

Страховик) укладає договори добровільного страхування майна від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ з юридичними особами (підприємствами, організаціями та 

установами незалежно від форми власності та видів їх діяльності) та дієздатними фізичними 

особами (надалі Страхувальники). 

 

2. ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 

законодавству України та пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням таким 

майном Страхувальника: житлові квартири, будинки (в т.ч. дачні), будівлі, споруди, об'єкти 

нежитлового і житлового фондів, об'єкти незавершеного виробництва та капітального 

будівництва, обладнання, інвентар, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, 

сировина, матеріали та інше майно, яке вказане у Договорі страхування. 

Страхуванню підлягає також: 

- майно, одержане за договором найму/оренди (якщо воно не застраховано у 

наймодавця/орендодавця) або прийняте від інших організацій та/або населення для 

переробки, ремонту, перевезення, на комісію, зберігання і т. п.; 

- майно, придбане в кредит; 

- заставне майно. 

2.2. Резервуари (апарати, трубопроводи тощо), інше технологічне обладнання 

приймаються під страховий захист за умови, що вони розташовані в тому технологічному 

зв'язку між собою і використовуються для тих речовин і матеріалів, які були відображені у 

заяві на страхування, технологічному регламенті, монтажно-технологічних схемах та в 

інших документах, що є додатками до Договору страхування. 

 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. 

ФРАНШИЗА. 

 

3.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, вiдповiдно до умов 

страхування, зобов'язаний провести виплату при настаннi страхового випадку. 

3.2. Страхова сума визначається за згодою мiж Страховиком i Страхувальником у 

вiдповiдностi з документами, що пiдтверджують дійсну вартiсть майна на момент укладання 

Договору страхування, 

Дійсна вартість майна визначається: 

3.2.1. Для будівель і споруд, в т.ч. житлових квартир та будинків, які належать 

громадянам на правах приватної власності, – по вартості будівництва в даній місцевості 

аналогічних видів майна, враховуючи знос та експлуатаційно-технічний стан. 

3.2.2. Для обладнання, машин, інвентарю, предметів домашнього вжитку та особистого 

користування – виходячи з суми, необхідної для придбання майна, аналогічного тому, що 

страхується, з урахуванням його зносу. 

3.2.3. Для товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), товарів, що знаходяться в обігу 

(продукція, сировина, матеріали, придбані Страхувальником з метою їх переробки, а також 

запаси на складах, в крамницях) - у розмірі очікуваного середньомісячного залишку за 

цінами, необхідними для повторної їх закупівлі (за згодою сторін можливе й інше 

визначення страхової суми цього виду майна з наданням розрахунку). 

3.2.4. Для об'єктів на стадії незавершеного будівництва - у розмірі фактично 

проведених матеріальних та трудових витрат до моменту укладання Договору страхування, 

виходячи із затверджених норм та розцінок на будівельні роботи; 
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3.2.5. Для експонатів виставок - у розмірі вартості, згідно поданим Страхувальником 

документам або експертному висновку; 

3.2.6. Для продукції власного виробництва (як для незавершеного виробництва, так і 

готових товарів) - витратами виробництва, необхідними для повторного виготовлення 

пошкоджених товарів, але не більше їх продажної ціни; 

3.2.7. Для майна, одержаного Страхувальником за договором найму або прийнятого 

ним від інших організацій та/або населення для переробки, ремонту, перевезення, на 

комісію, зберігання тощо - у вартості, яка не повинна перевищувати даних бухгалтерського 

обліку підприємств, яким належить це майно, або оціночної вартості такого майна, і 

документів про його прийняття. 

3.3. Знос будівель, споруд та іншого майна розраховується на підставі норм 

амортизаційних відрахувань, встановлених чинним законодавством. 

3.4. Вартість майна, яке приймається на страхування, підтверджується балансом 

Страхувальника, рахунком-фактурою, довідкою інвентарного бюро, накладною або іншими 

бухгалтерськими документами, а також, при необхідності, експертною оцінкою фахівця. 

3.5. Майно (в тому числі орендоване і заставне) за згодою Страховика може бути 

застрахованим також по оціночній або ринковій вартості. 

3.6. Страхова сума встановлюється окремо по кожному застрахованому об'єкту або по 

сукупності об'єктів, вказаних у Договорі страхування. 

3.7. Договір страхування може бути укладено на умовах страхування всього майна у 

повному обсязі або його частини (вибіркове страхування). При страхуванні всього майна, за 

бажанням Страхувальника, договір може бути укладено у повній вартості майна або у певній 

частці (проценті), але не менш 50 % повної вартості майна. 

3.8. В тих випадках, коли майно прийняте на страхування в певній частці від повної 

його вартості, всі застраховані об'єкти вважаються застрахованими в тій самій частці. В 

цьому випадку в такому ж розмірі (відсотках) від суми збитків здійснюється виплата 

страхового відшкодування. 

НАПРИКЛАД, якщо майно підприємства вартістю в 100 000 гривень застраховане від будь-

яких ризиків на суму 50 000 гривень (в половині вартості), а збиток складе 50 000 гривень, то 

Страховик відшкодовує тільки половину збитку, тобто 25 000 гривень. 

3.9. Якщо страхова сума, встановлена у Договорі страхування, менше дійсної вартості 

застрахованого об'єкта на момент настання страхового випадку, страхове відшкодування 

виплачується пропорційно співвідношенню страхової суми та дійсної вартості 

застрахованого об'єкта. Відповідність страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо 

по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів, вказаних у Договорі 

страхування. 

3.10. Під страховим платежем (премією, внеском) розуміється плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

3.11. Порядок сплати страхового платежу визначається Договором страхування. 

3.12. В Договорі страхування може бути обумовлена умовна чи безумовна франшиза - 

частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування. 

Франшиза може бути встановлена як в абсолютній величині, так і у процентному відношенні 

до страхової суми. 

У разі застосування умовної франшизи Страховик не несе відповідальність за збитки, 

які не перевищують розмір франшизи, та зобов'язаний відшкодувати збиток повністю, якщо 

сума збитку перевищує розмір встановленої франшизи. 

У разі застосування безумовної франшизи Страховик зобов'язаний відшкодувати збиток 

за вирахуванням встановленої франшизи. 
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4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 

ознаки ймовірності та випадковості настання. 

4.2. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з 

настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику або Вигодонабувачу. 

4.2. За Договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил, Страховик 

відшкодовує збитки за пошкодження або загибель застрахованого майна, які сталися 

внаслідок наступних подій: 

4.2.1. Пожежа. 

Пожежа - це вогонь, який виникнув без застосування спеціально призначеного для 

нього обладнання, або який здатен самостійно розповсюджуватись за межі місць, 

призначених для його розведення і підтримки. 

4.2.2. Удар блискавки. 

Удар блискавки - це безпосередній перехід розряду блискавки на майно. 

Відшкодовуються також збитки від теплового впливу блискавки та внаслідок викликаного 

блискавкою тиску повітря. 

4.2.3. Вибух (в т.ч. газу, що використовується у побутових цілях). 

Вибух - це стрімкий викид великої кількості енергії, який ґрунтується на властивості 

газу чи пару розширятися. Вибухом резервуара (котла, балону, трубопроводу тощо), 

вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуара так пошкоджуються, що 

становиться можливим миттєве вирівнювання тиску по той бік та в середині резервуара. 

Якщо в середині резервуара виникне вибух внаслідок швидкоплинного протікання хімічної 

реакції, то нанесена цим шкода покривається страхуванням і в тому випадку, коли стінки 

його не мають розриву. Збитки, викликані тиском нижче атмосферного (вакуумом), або 

розрядженням газу в резервуарі, не страхуються. 

4.2.4. Падіння на застраховане майно пілотованих літаючих апаратів, їх уламків або 

багажу.  

4.2.5. Стихійні лиха. 

Відшкодуванню підлягають збитки, які виникли внаслідок раптового впливу 

природних явищ, а саме: 

 а) землетрусу, виверження вулкану, дії підземного вогню. Збитки від землетрусу 

підлягають відшкодуванню лише у тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що при 

проектуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будівель і споруд належним чином 

враховувалися сейсмологічні умови місцевості, у якій розташовані ці будівлі і споруди; 

б) зсуву, просідання ґрунту, гірського обвалу, каменепаду. Збитки від зсуву, просідання 

або іншого руху ґрунту не підлягають відшкодуванню у тому випадку, якщо вони викликані 

проведенням вибухових робіт, виїмкою грунту з котлованів або кар'єрів, засипанням 

порожнеч або проведенням земленасипних робіт, а також добуванням або розробленням 

родовищ твердих, рідких або газоподібних копалин; 

в) бурі, вихору, урагану, смерчу;  

г) повені, затоплення; 

д) граду, зливи, сильного снігопаду; 

е) цунамі. 

При цьому страховим захистом не покриваються збитки, які виникли внаслідок падіння 

конструктивних елементів та уламків (частин) об'єкту страхування, викликаного його 

частковим руйнуванням або пошкодженням внаслідок ветхості (зносу) цього об'єкту та (або) 

виробничих вад.  

4.3. Договором страхування може бути передбачено відшкодування також всіх 

необхідних та доцільно здійснених Страхувальником витрат по рятуванню майна, гасінню 

пожежі, попередженню її розповсюдження та зменшенню збитків. 
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5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

5.1. Якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, страхуванню не підлягають: 

5.1.1. готівкові гроші в українській та іноземних валютах; 

5.1.2. акції, облігації та інші цінні папери; 

5.1.3. рукописи, плани, малюнки та інші документи, бухгалтерські та ділові книги; 

5.1.4. моделі, макети, зразки, форми і т.п.; 

5.1.5. вироби із дорогоцінних металів, напівкоштовних і коштовних каменів; 

5.1.6. рідкісні та антикварні предмети; 

5.1.7. інформація на технічних носіях комп'ютерних та аналогічних систем; 

5.1.8. марки, монети, грошові знаки та бони, малюнки, картини, скульптури або інші 

колекції та твори мистецтва, а також предмети релігійного культу; 

5.1.9. ділова деревина та дрова на лісосіках і під час сплаву; 

5.1.10. вибухові речовини; 

5.1.11. будівлі, споруди та інше майно, строк експлуатації яких минув; 

5.1.12. майно, що перебуває в аварійному стані чи знаходиться у зоні, якій загрожують 

повені, зсуви, обвали або інші стихійні явища – з часу оголошення у встановленому порядку 

про таку загрозу або оформлення компетентними органами (гідрометеослужба тощо) 

відповідного документа (акта, висновків тощо), що підтверджує факт аварійності, загрози; 

5.1.13. худоба, посіви сільськогосподарських культур та фруктово-ягідні посадки; 

5.1.14. інше майно, факт загибелі якого важко з'ясувати. 

 

5.2. Страховому відшкодуванню не підлягають збитки завдані: 

5.2.1. застрахованому майну внаслідок його обробки вогнем, теплом або іншим 

термічним впливом з метою переробки або у інших цілях (наприклад: висушування, варіння, 

коптіння, гаряча обробка або плавлення металів тощо); 

5.2.2. двигунам внутрішнього згоряння або аналогічним машинам внаслідок вибухів, 

що виникають в камерах згоряння; 

5.2.3. дією електричного струму на різні електричні пристрої з виникненням полум’я 

або без нього внаслідок перенапруження, порушень в ізоляції - коротке замикання, 

замикання в обмотці та при інших аваріях і несправностях електротехнічного обладнання; 

5.2.4. вибухом динаміту або інших вибухових речовин. Під вибуховими речовинами 

розуміють хімічні сполуки або суміші речовин, спроможні до швидких хімічних реакцій, що 

супроводжуються виділенням великої кількості тепла і газів; 

 5.2.5. внаслідок проникнення в застраховані помешкання дощу, снігу, граду або бруду 

через незачинені вікна, двері або інші отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли 

внаслідок стихійних явищ; 

5.2.6. навмисними діями Страхувальника (Вигодонабувача) та осіб, які знаходяться з 

ним у трудових відносинах, а також протиправними діями третіх осіб; 

5.2.7. порушеннями техніки безпеки, протипожежних правил, санітарних норм та інших 

нормативних актів, які регулюють правила утримання і експлуатації об’єкта страхування;  

5.2.8. неминучими у процесі роботи випадками самозаймання, бродіння, корозії, гниття, 

природного зносу або інших природних властивостей окремих предметів;  

5.2.9. всякого роду воєнними діями, громадянськими заворушеннями, повстаннями, 

заколотами, страйками, державним переворотом та їх наслідками; 

5.2.10. реквізицією, арештом, конфіскацією та іншими законними діями військових чи 

цивільних влад, які мають юридичну силу на період дії Договору страхування; 

5.2.11. діями мін, бомб, снарядів та інших знарядь війни; 

5.2.12. ядерними інцидентами, впливу іонізуючого випромінювання, радіоактивного 

забруднення; 

5.2.13. техногенними аваріями, викликаними систематичним нерегламентованим 

використанням технологічного обладнання; 
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5.2.14. переміщенням застрахованого об’єкту та знаходженням його за адресою, не 

зазначеною у Договорі страхування, крім випадків переїзду Страхувальника за новою 

адресою, у разі письмового погодження із Страховиком. 

5.3. Якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, не виплачуються відшкодування 

по збитках, що мали місце внаслідок: 

а) пошкодження або знищення вітрин, вітражів, скляних стін, віконного і дверного скла 

розміром більш 1,5 кв.м кожне, а також віконних і дверних рам або інших обрамлень, у яких 

закріплене таке скло; 

б) пошкодження або знищення закріплених на зовнішній стороні будівель і споруд 

предметів, таких як щогли, антени, відкриті електропроводи, світлові рекламні установки, 

плакатні щити, захисні козирки або навіси вітрин тощо; 

в) терористичних актів.  

5.4. Не покриваються страховим захистом непрямі збитки Страхувальника (штрафи, 

пені тощо), а також події, які виникли до початку страхування, але виявлені після його 

початку. 

 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1. Місце дії Договору страхування – Україна, якщо інше не обумовлено Договором 

страхування. 

6.2. Рухоме майно вважається застрахованим тільки у тих приміщеннях, які вказані у 

Договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця дії Договору 

страхування, страховий захист припиняється. 

При зміні місцезнаходження застрахованого майна Страхувальник повинен заздалегідь 

повідомити Страховика і, в разі збільшення ризику, сплатити додаткову премію, визначену 

Страховиком. 

6.3. Договір страхування може укладатись на строк від 1 до 11 місяців, на 1 рік і більше 

(із щорічним уточненням вартості майна і перерахунком суми річних платежів). 

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА УМОВИ  

ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ 

 

7.1. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, 

згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку 

здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу), а 

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

інші умови Договору. 

7.2. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти Договір страхування. При укладанні Договору страхування Страховик має право 

запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені 

аудитором (аудиторською фірмою), та довідку-опис (анкету-характеристику) майна, що 

страхується, із зазначенням дійсної (балансової, ринкової) вартості і визначеної страхової 

суми (при вибірковому страхуванні). Довідка-опис завіряється керівником, головним 

бухгалтером і скріплюється печаткою.  

7.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник надає Страховику: 

- можливість оглянути майно, що підлягає страхуванню, і провести експертизу щодо 

оцінки ризику настання страхової події; 

- всі необхідні відомості про майно; 

- всю інформацію про відомі йому фактори небезпеки на виробництві (небезпечні 

властивості речовин і матеріалів, що використовуються і видобувають, небезпечні виробничі 
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процеси і операції, небезпечне обладнання тощо), що можуть привести до настання 

страхового випадку; 

- інформацію про Договори страхування, укладені стосовно цього майна з іншими 

страховими організаціями. 

Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданої інформації. 

7.4. Договір страхування набирає чинності з дня надходження на поточний рахунок 

Страховика першого страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

7.5. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі: 

1) закінчення строку дії; 

2) виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. 

При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший 

(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою 

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

Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

4) ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-

громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 

Законом України “Про страхування”; 

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

7.6. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.  

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона 

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

Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

7.7. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 

здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 

порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає 

Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

7.8. У разі дострокового припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика, 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 

Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 

розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 

здійснені за цим Договором страхування. 

7.9. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування. 

7.10. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, 

передбачених Цивільним кодексом України, а також у разі: 

 якщо його укладено після страхового випадку; 

 якщо об’єктом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі 

судового вироку або рішення, що набуло законної сили. 

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 

 

 



 8 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

8.1. Страховик зобов’язаний: 

1) ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування; 

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

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальнику; 

3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 

передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати 

Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами  

Договору страхування;  

4) відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору 

страхування; 

5) за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, або у випадку збільшення вартості майна переукласти з ним Договір 

страхування; 

6) тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за 

винятком випадків, передбачених законодавством України. 

8.2. Страхувальник зобов’язаний: 

1) надати Страховику необхідну достовірну інформацію про майно, яке підлягає 

страхуванню, його вартість, порядок використання і зберігання, а також інформацію 

про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

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

2) своєчасно сплачувати страхові платежі; 

3) повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього об’єкта 

страхування; 

4) утримувати майно у суворій відповідності до протипожежних правил, забезпечувати 

виконання вимог органів пожежного нагляду, дотримуватись правил зберігання і 

експлуатації майна та технології виконання робіт;  

5) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку; 

6) повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом двох робочих 

днів (не враховуючи вихідні та святкові дні), якщо інше не передбачено умовами 

Договору страхування. 

8.3. Страховик має право: 

1) перевіряти відомості Страхувальника, а також корегувати умови Договору 

страхування за згодою Сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику або 

обсягу страхової відповідальності Страховика; 

2) при укладанні Договору страхування, запросити у Страхувальника баланс або 

довідку про його фінансовий стан, підтверджені аудиторською фірмою; 

3) здійснювати огляд майна, що постраждало, не чекаючи повідомлення 

Страхувальника про розмір збитку; 

4) у разі необхідності робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, 

до правоохоронних органів та інших установ і організацій, що володіють 

інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати 

причини та обставини страхового випадку; 

5) відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо 

Страхувальник не виконав будь-яких із перелічених у Договорі страхування своїх 

обов’язків; 

6) на регресний позов до особи, винної в настанні страхової події; 
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7) вирахувати із належної Страхувальнику суми страхового відшкодування суми, 

одержані Страхувальником від третіх осіб, в рахунок відшкодування збитку за 

страховим випадком; 

8) затримати виплату страхового відшкодування, якщо проти Страхувальника 

порушено кримінальну справу з причин, які мають відношення до збитку.  

8.4. Страхувальник має право: 

1) одержати страхове відшкодування у розмірі прямого дійсного збитку в межах 

страхової суми, з врахуванням конкретних умов, передбачених Договором 

страхування; 

2) при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувачів для отримання 

страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку; 

3) найняти незалежного експерта; 

4) вносити зміни до умов Договору страхування за згодою Страховика. 

8.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки сторін. 

 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

9.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

1) не пізніше 48 годин (не враховуючи вихідних і святкових днів) письмово 

повідомити Страховика про настання страхового випадку з наданням переліку 

пошкодженого або знищеного майна, що застраховане, із зазначенням його вартості 

та страхової суми і зберігати до прибуття його представника все майно, що 

залишилось, як пошкоджене так і не пошкоджене; 

2) вжити всіх можливих заходів для рятування і збереження пошкодженого майна, 

усунення причин, що сприяли б виникненню додаткових збитків; 

3) якщо подія вимагає втручання компетентних органів (пожежної охорони, органів 

внутрішніх справ), необхідно, як тільки це стане відомо, повідомити їм про те, що 

сталося; 

4) надати Страховику можливість провести огляд і обстеження пошкодженого 

застрахованого майна для визначення причин і розмірів збитків та можливість брати 

участь у заходах по зменшенню збитку і рятуванню застрахованого майна; 

5) обгрунтувати розмір збитків; 

6) подати письмову заяву Страховику про виплату страхового відшкодування із 

зазначенням обставин страхового випадку; 

7) в залежності від характеру страхового випадку, надати Страховику довідку 

пожежної охорони, гідрометеорологічної служби, копії протоколу або акту, а також 

інші документи компетентних органів, які необхідні для встановлення причин 

загибелі або пошкодження майна і визначення розміру збитку. 

9.2. За згодою Сторін (або за вимогою однієї із Сторін) після настання страхового 

випадку розмір збитку може бути встановлений експертами. Експертиза може проводитись 

також для встановлення фактичних причин настання страхового випадку та законності 

отримання страхового відшкодування Страхувальником. 

Експертиза проводиться за рахунок Сторони, що її вимагає, якщо інше не обумовлено 

Сторонами. 

9.3. Договором страхування можуть бути передбачені й інші дії Страхувальника при 

настанні страхового випадку. 
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10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

10.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть 

встановлені причини та розмір збитку. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику всі 

необхідні документи, що мають відношення до страхового випадку та для визначення 

розміру збитків внаслідок його настання. Неподання таких документів дає Страховику право 

на відмову у виплаті страхового відшкодування у частині збитку, не підтвердженої такими 

документами. 

10.2. Документами, необхідними для прийняття рішення щодо виплати страхового 

відшкодування є: 

 письмове повідомлення про настання події, що призвела до збитків; 

 заява на виплату страхового відшкодування із зазначенням обставин страхового випадку; 

 перелік загиблого та пошкодженого майна; 

 висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить причини 

і можливі наслідки страхового випадку; 

 фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують вартість застрахованого майна; 

 документи, що підтверджують розмір завданих збитків (калькуляція або рахунки за 

ремонтно-відновлювальні роботи); 

 у випадку пожежі – довідка від органів пожежного нагляду; 

 у випадку стихійних лих – довідка органів гідрометеослужби; 

 при збитках по товарних запасах на складах – виписка із інвентарних книг або книг 

складського обліку; 

 інш і документи за вимогою Страховика, що можуть підтверджувати факт настання 

страхового випадку та розмір збитків, якщо це передбачено Договором страхування. 

10.3. Страховик не має права вимагати документи, що не стосуються обставин 

страхового випадку. 

10.4. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі даних огляду, виходячи з 

дійсної вартості пошкодженого майна, страхових сум та документів, що підтверджують  

розмір завданих збитків внаслідок настання страхового випадку. 

 

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ  

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

11.1. Страхове відшкодування виплачується: 

11.1.1. При повній загибелі майна – у розмірі його дійсної вартості, але не більше 

страхової суми. 

11.1.2. При частковому пошкодженні майна – у розмірі витрат по відновленню майна.  

Витрати по відновленню майна передбачають: 

- витрати на матеріали та запасні частини для ремонту; 

- витрати на оплату робіт по ремонту; 

- витрати по доставці матеріалів до місця ремонту; 

- інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно 

знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку. 

Якщо виконується заміна пошкоджених частин незалежно від того, чи був можливий їх 

ремонт без загрози безпеці експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує 

Страхувальнику вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їх заміни. 

Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, з розміру відшкодування 

витрат по відновлюванню майна вираховується сума зносу частин, що замінюються у 

процесі ремонту вузлів, агрегатів та деталей. Розмір вирахувань розраховується виходячи з 

дійсної вартості цих частин на день настання страхового випадку і їх первісної вартості.  

11.2. Страховому відшкодуванню не підлягають: 
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- додаткові витрати, пов’язані із поліпшенням застрахованого майна; 

- витрати, зумовлені тимчасовим або допоміжним ремонтом або відновленням; 

- інші витрати, зроблені понад необхідні для відновлення застрахованого майна. 

11.3. Повна загибель має місце, якщо витрати по відновленню майна перевищують 

дійсну вартість застрахованого об’єкту на момент настання страхового випадку. 

Застрахований об’єкт вважається пошкодженим або частково зруйнованим, якщо витрати по 

його відновленню, включаючи залишкову вартість, не перевищують його дійсної вартості на 

момент настання страхового випадку.  

11.4. Страхувальник не має права відмовитись від залишеного після страхового 

випадку майна, хоча б пошкодженого, якщо іншого не передбачено умовами Договору 

страхування. Залишкова вартість такого майна підлягає вирахуванню з суми страхового 

відшкодування.  

11.5. Якщо це обумовлено Договором, відшкодуванню також підлягають обґрунтовані і 

доцільні витрати по ліквідації або зменшенню завданої шкоди майну, підтверджені 

документально. 

11.6. Після сплати страхового відшкодування, Страховику переходять у межах 

сплаченої суми права вимоги, які Страхувальник має по відношенню до осіб, що несуть 

відповідальність за заподіяні збитки. 

11.7. Якщо Страхувальник одержав від третіх осіб відшкодування збитку, Страховик 

сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за Договором страхування та сумою, 

отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний сповістити Страховика про 

отримання таких сум. 

11.8. Страхове відшкодування не може перевищувати загальної суми прямого збитку і 

визначається у тому відсотку від суми збитку, в якому майно було застраховане, але сума 

відшкодування не може перевищувати встановлену Договором страхування страхову суму.  

11.9. Із суми страхового відшкодування утримуються: 

а) франшиза (безумовна); 

б) чергові платежі (в разі несплати) за погодженням із Страхувальником, якщо виплата 

здійснюється до настання строку їх сплати. 

11.10. Здійснення виплати страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно 

з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника і страхового акту, яким 

закріплюється рішення про виплату.  

11.11. Страхове відшкодування виплачується протягом 10-ти календарних днів з дати 

підписання страхового акту, якщо Договором страхування не передбачений інший термін 

виплати. 

 

12. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ 

У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

12.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування 

приймається Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів після одержання всіх 

необхідних документів по страховому випадку, передбачених розділом 10 цих Правил. 

Страховик має право подовжити термін прийняття рішення про виплату або відмову у 

виплаті страхового відшкодування в разі особливо складних обставин страхового випадку, 

надавши при цьому письмове повідомлення Страхувальнику, але не більше ніж на один 

місяць. 

12.2. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 

а) навмиснi дiї Страхувальника, спрямованi на настання страхового випадку; 

б) подання Страхувальником неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про 

факт настання страхового випадку; 
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в) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків; 

г) інші випадки, передбачені законодавством України. 

Умовами Договору страхування можуть бути також передбачені інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.  

12.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється 

Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови у 5-ти денний термін з 

дня його прийняття. 

12.4. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена в 

судовому порядку. 

 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

13.1. Всi спори щодо договору страхування вирiшуються шляхом переговорiв i, при 

необхiдностi, із залученням незалежних експертiв. 

13.2. При неможливостi вирішення спорів шляхом переговорiв, спiрнi питання 

розв'язуються у судовому порядку згiдно чинного законодавства України. 

13.3. Строк позовної давностi вимоги страхового вiдшкодування регламентується 

чинним законодавством України. 

 

14. СТРАХОВІ ТАРИФИ  
 

14.1. Базові річні страхові тарифи, що визначені на підставі актуарних розрахунків, є 

додатком №1 до даних Правил. 

14.2. При укладенні Договору страхування конкретний розмір страхового тарифу 

визначається за згодою сторін на підставі базових тарифів, але з урахуванням факторів, які 

можуть впливати на ступінь ризику настання страхових випадків: місцезнаходження та 

призначення майна, збитки, які сталися раніше тощо. 

 

15. ІНШІ УМОВИ 

 

15.1. Зміни та доповнення до цих Правил страхування обов’язково подаються 

Страховиком для реєстрації до уповноваженого органу з нагляду за страховою діяльністю.  

 






	8.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та обов’язки сторін.

