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1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
1.1. Страховик – ВАТ «Перестрахувальне товариство «Європоліс».
1.2. Страхувальник – юридична особа, приватний підприємець або дієздатна
фізична особа, які відповідно до цих Правил уклали зі Страховиком Договір страхування.
1.3. Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у
результаті настання страхового випадку, призначена Страхувальником для отримання
страхового відшкодування.
1.4. Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку
виплатити страхове відшкодування у межах страхової суми Страхувальнику або
призначеному Страхувальником Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору
страхування.
1.5. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
1.6. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування.
1.7. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у
межах страхової суми за Договором страхування при настанні страхового випадку.
1.8. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.9. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась
і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу.
1.10. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
1.11. Страховий платіж, страховий внесок, страхова премія – плата за страхування,
яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
1.12. Страховий акт – документ, що складається Страховиком, який кваліфікує
подію як страховий випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума
страхового відшкодування.
1.13. Дійсна вартість – вартість застрахованого майна за вирахуванням усіх видів
зносу.
1.14. Часткове пошкодження – будь-яке пошкодження застрахованого майна, сума
збитку від якого менша за страхову суму.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Відкрите акціонерне товариство «Перестрахувальне товариство
«Європоліс» (далі по тексту – Страховик) відповідно до даних «Правил добровільного
страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу)» (далі по тексту – Правила) укладає Договори страхування (далі по
тексту – Договори страхування) майна з юридичними особами, приватними
підприємцями та фізичними особами (далі по тексту – Страхувальник).
2.2. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про страхування»,
інших законів та підзаконних актів і регулюють відносини між Страховиком та
Страхувальником з приводу страхування на випадок пошкодження або знищення майна
при настанні визначеного Договором страхування страхового випадку.
2.3. За цими Правилами застрахованим вважається майно, визначене у Договорі
страхування, яким Страхувальник володіє, користується і розпоряджається на законних
підставах.
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2.4. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна
за цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору.
2.5. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначати
громадян або юридичних осіб (далі – Вигодонабувач), які можуть зазнати збитків у
результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а
також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
2.6. Зміна Страхувальника за діючим Договором страхування допускається тільки
до настання страхового випадку шляхом внесення відповідних змін до Договору
страхування за згодою Страховика.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, які не суперечать
законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням
застрахованим майном. Зазначені майнові інтереси мають бути належним чином заявлені
на страхування та безпосередньо зазначені в Договорі страхування.
3.2. Застрахованим може бути наступне майно:
3.2.1. Будівлі та споруди, житлові будинки, квартири, усі їх конструктивні
елементи (зокрема – стіни та каркас, перекриття, перегородки, підлоги, лоджії та балкони,
горища, покрівля, веранди та мансарди, вікна, двері, постійне покриття стін, стелі та
підлоги тощо, а також приміщення, включаючи прибудови і надбудови) та інженерні
системи (зокрема санітарно-технічне та опалювальне обладнання, газові та електричні
плити, електро-, газо-, тепло- та водолічильники, електропроводка та інші з!єднувальні
кабелі), господарські та інші надвірні будівлі на земельній ділянці Страхувальника
(гаражі, літні кухні, погреби, сараї тощо), які побудовані на постійному місці та мають
стіни та дах.
3.2.2. Виробниче обладнання (усі конструктивні елементи та комунікації,
включаючи зокрема фундаменти виробничих машин та лінії передачі електроенергії).
3.2.3. Торгівельне обладнання.
3.2.4. Комп!ютери та оргтехніка.
3.2.5. Меблі та офісне обладнання.
3.2.6. Внутрішнє оздоблення (внутрішній ремонт) приміщень, а саме: внутрішня
обробка будівель, приміщень (включаючи обробку балконів, лоджій тощо), усі види
штукатурних і малярських робіт, у тому числі ліпні роботи, обробка стін усіма видами
дерева, пластику тощо, обклеювання їх шпалерами, а також горючі елементи підлоги і
стелі, покриття підлоги і стелі, дверні і віконні горючі конструкції, включаючи скло;
вбудовані меблі (при неспалимих перекриттях підлоги і стелі враховуються тільки їхні
горючі покриття).
3.2.7. Товарні та матеріальні запаси (а саме матеріали та напівфабрикати, необхідні
для діяльності, виробництва кінцевої продукції тощо, а також запаси готової продукції).
3.2.8. Інше майно, належним чином зазначене в Договорі страхування.
3.3. Якщо в Договорі страхування не зазначено інше, будівлі та споруди
приймаються на страхування з усіма невід'ємними інженерними комунікаціями відповідно
до проектної документації.
3.4. За згодою сторін предметом договору страхування можуть бути майнові
інтереси Страхувальника, що не суперечать Законодавству України, пов’язані з
володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з отриманням
Страхувальником збитків від перерви у господарській діяльності в разі настання
страхових випадків, передбачених Договором страхування.
3.5. Якщо в Договорі страхування передбачено, то може бути предметом договору
страхування та відповідно страховий захист поширюється на наступну групу майна:
3.5.1. Готівка у будь-якій валюті.
3.5.2. Цінні папери, страхові поліси, ощадні книжки, банківські чеки тощо.
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3.5.3. Устаткування, розташоване на зовнішніх стінах і даху будівель і споруд
(наприклад: вивіски, електрична реклама, навіси, ставні, антени і т.і.).
3.5.4. Мережі електропостачання під відкритим небом, включаючи опори, щогли й
огородження.
3.5.5. Рухоме майно, що зберігається під відкритим небом.
3.5.6. Товари на зберіганні або на комісії.
3.5.7. Рукописи, плани, креслення й інші документи, бухгалтерські, ділові книги.
3.5.8. Моделі, макети, зразки, форми тощо.
3.5.9. Дорогоцінні метали в злитках і дорогоцінні камені без оправ, вироби з
дорогоцінних металів, дорогоцінних та напівдорогоцінних каменів.
3.5.10. Технічні носії інформації комп'ютерних і аналогічних систем, зокрема,
касети, магнітні диски, блоки пам'яті і т.і..
3.5.11. Марки, монети, грошові знаки і бони, малюнки, картини, скульптури або
твори мистецтва.
3.5.12. Об'єкти незавершеного будівництва і капітального будівництва.
3.5.13. Скляні поверхні та елементи зі скла (включаючи вітрини магазинів,
виставочні вітрини, художньо оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло,
броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло,
скляні дахи).
3.5.14. Додаткові витрати Страхувальника, пов’язані з настанням страхового
випадку (витрати по розчищенню зазначеної в Договорі страхування території від уламків
(залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку, розумні та доцільні
витрати при настанні страхового випадку з метою запобігання або зменшення розміру
збитків, за умови зазначення відповідних страхових сум у Договорі страхування ).
3.6. Майнові інтереси, перераховані в пункті 3.5. ст.3. даних Правил, можуть бути
предметом договору страхування за цими Правилами лише у випадках та за умови, що це
спеціально зазначено в Договорі страхування.
3.7. Згідно з даними Правилами, в будь-якому випадку не може бути предметом
договору страхування наступна група майна:
3.7.1. Тварини, багаторічні насадження і врожай сільськогосподарських культур.
3.7.2. Будинки (споруди), конструктивні елементи й інженерні системи яких
знаходяться в аварійному стані, а також майно, що знаходиться в таких будинках та
спорудах.
3.7.3. Будинки (споруди), а також обладнання, що знаходяться в зоні, визнаній
компетентними органами держави зоною можливих обвалів, зсувів, повеней та інших
стихійних явищ.
3.7.4. Інше майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до
діючого законодавства України.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ
4.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Страховими
ризиками, застрахованими на умовах цих Правил, можуть бути втрата, пошкодження або
загибель майна внаслідок:
4.1.1. Впливу рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та
систем пожежегасіння.
4.1.2. Протиправних дій третіх осіб.
4.1.3. Крадіжки зі зламом, грабежу.
4.1.4. Транспортної шкоди.
4.1.5. Бою скла, вітрин.
4.1.6. Поломки машин, технологічного обладнання та устаткування.
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5. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
5.1. Страховий випадок – передбачена цими Правилами і Договором страхування
подія, що відбулася під час строку дії Договору страхування, з настанням якої виникає
обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
5.1.1. За Договором страхування, укладеним у відповідності до цих Правил,
Страховик може надати страховий захист від збитків, що сталися внаслідок настання
одного або кількох страхових випадків.
За цими Правилами, страхові випадки – пошкодження, знищення, втрата майна
внаслідок наступних випадкових подій, згрупованих у відповідності до нижчезазначених
варіантів страхового захисту:
5.2. Варіант - “Вода”, а саме:
5.2.1. Раптове пошкодження застрахованого майна водою або іншими рідинами з
водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем та систем пожежогасіння
(спринклерних) систем.
5.2.2. Страхуванням за цими Правилами покривається прямий збиток від знищення
або пошкодження майна:
- внаслідок раптового та непередбачуваного впливу води або інших рідин
(включаючи раптовий та непередбачуваний вплив води та інших рідин з інших
приміщень, які не належать Страхувальнику);
- впливу гарячої або конденсованої пари при поломці перелічених систем
(включаючи раптовий та непередбачуваний вплив води та рідин з інших приміщень, які не
належать Страхувальнику).
5.2.3. За цими Правилами відшкодовуються:
- витрати по усуненню раптових поломок трубопроводів, що знаходяться
безпосередньо в застрахованих будівлях та спорудах (при необхідності заміни труб, по
кожному страховому випадку відшкодовуються витрати, що не перевищують вартості
заміни 2 (двох) погонних метрів ушкодженої ділянки труб, якщо інші умови не зазначені в
Договорі страхування);
- витрати по усуненню збитків від раптового замерзання зазначених у пункті
5.2.1. цього параграфа трубопроводів, а також з'єднаних безпосередньо з ними
апаратів і приладів, таких як крани, вентилі, баки, радіатори, опалювальні казани, бойлери
тощо;
- витрати по розморожуванню зазначених у пункті 5.2.1. цього параграфа
трубопроводів і систем;
- витрати по розчищенню застрахованих приміщень після настання страхового
випадку.
5.2.2. Незважаючи на умови, викладені в п.5.2.1. ст. 5. даних Правил, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам у результаті наступних подій:
- впливу водяної пари, конденсату, відпрівання і т.п.; витікання рідини внаслідок
застосування фізичної сили людини (перекидання резервуарів з водою і т.і.), а також
рідиною, що використовується для прибирання, чищення або миття; витікання рідини з
автоматичних систем пожежогасіння і відкритих систем водяного зрошення; утворення
цвілі, грибків тощо;
- збитки від ушкодження застрахованого майна водою, якщо вони сталися не
внаслідок перелічених у пункті 5.2.1 цього параграфа причин (наприклад: ушкодження
талою або дощовою водою; ушкодження при прибиранні або чищенні помешкань;
ушкодження внаслідок повені, затоплення або підвищення рівня ґрунтових вод);
- збитки, що є наслідком природного зносу, корозії або іржавіння зазначених у
пункті 5.2.1 цього параграфа систем;
- збитки від ушкодження товарів на складі, якщо вони зберігаються в підвальних
або інших заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 (двадцяти) сантиметрів від
поверхні підлоги, якщо інші умови не передбачені Договором страхування;
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- витрати по ремонту або заміні, а також розморожуванню трубопроводів або інших
частин водопровідних, опалювальних, каналізаційних або протипожежних систем, що
знаходяться поза застрахованими будинками і помешканнями.
5.2.3. Незважаючи на умови, викладені в п.5.2.1. ст. 5. даних Правил, збитки від
раптового вимикання протипожежних (спринклерних) систем відшкодовуються в тому
випадку, якщо вони не були наслідком:
- високої температури, що виникла при пожежі;
- ремонту або реконструкції застрахованих будинків і споруд;
- монтажу, демонтажу, ремонту або зміни конструкції самих спринклерних систем;
- будівельних дефектів або дефектів самих спринклерних систем, про які було
відомо або повинно було бути відомо Страхувальнику до настання страхового випадку.
5.2.4. Страховик відшкодовує збитки, завдані майновим інтересам внаслідок подій,
визначених п.5.2.1. ст.5. даних Правил, лише за умови, що Страхувальник дотримується та
виконує (забезпечує виконання) наступне:
а) підтримує в належному стані труби, що знаходяться в місці страхування, і
з'єднані безпосередньо з ними апарати і прилади систем водопостачання, каналізації й
опалення;
б) виконує вимоги вповноважених органів, експертів та/або правил експлуатації
щодо необхідності встановлення додаткового устаткування, внесення змін у систему
водопостачання, опалення і каналізації;
в) перекриває, якщо це можливо, системи водопостачання, опалення і каналізації,
включаючи апарати і прилади, безпосередньо з'єднані з цими системами в будинках (їх
частинах), що не використовуються, або звільняє їх від води.
Усі умови, викладені вище, стосуються лише зазначеного варіанту страхового
захисту.
5.3. Варіант – “Протиправні дії третіх осіб”, а саме:
5.3.1. Протиправні дії третіх осіб (в т.ч. вандалізм) – протиправна дія третьої особи,
заподіяна з метою завдання шкоди застрахованим майновим інтересам Страхувальника.
За цими Правилами страхуванням покривається викрадення (замах на викрадення),
а також інші дії сторонніх осіб цілеспрямованого неправомірного характеру):
- умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду;
- те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним
способом, що заподіяло майнову шкоду.
5.3.2. Незважаючи на умови, викладені в п.5.6.1. ст.5. даних Правил, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам у результаті наступних подій:
а) крадіжка зі зламом;
б) грабіж;
в) тероризм;
г) протиправні дії вчинено Страхувальником, його представниками або
працівниками;
д) пошкодження майна третіми особами внаслідок необережності або ненавмисних
дій.
5.4. Варіант – “Крадіжка зі зламом, грабіж” в межах місця страхування або
спроби учинення вищевказаних дій, а саме:
- крадіжка - таємне викрадення чужого майна (крадіжка, пов’язана з проникненням
у житло, інше приміщення чи сховище);
- грабіж - відкрите викрадення чужого майна (грабіж, пов’язаний з проникненням у
житло, інше приміщення чи сховище);
- розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством,
небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою
застосування такого насильства (розбій, поєднаний з проникненням у житло).
5.4.1. Крадіжка зі зламом вважається застрахованою, в рамках даних Правил, у
випадку, коли зловмисник:
5.4.1.1. Проникає в застраховані приміщення, зламуючи, з використанням або без
використання технічних засобів, двері, вікна, грати, ставні, стіни, підлогу.
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5.4.1.2. Зламує з використанням або без використання технічних засобів, в межах
застрахованих приміщень предмети, що використовуються як сховища майна, або
розкриває їх за допомогою підроблених ключів.
5.4.1.3. Вилучає предмети із закритих приміщень, куди він раніше проник
звичайним шляхом, де таємно продовжував залишатися до їх закриття і використовував
засоби, що вказані в п.5.4.1.1, коли залишав застраховане приміщення.
5.4.1.4. Виявлений в момент крадіжки (на місці злочину) і перешкоджає
поверненню вкраденого майна, застосовуючи силу чи здійснюючи опір.
5.4.1.5. Проник в застраховане приміщення, застосовуючи підроблені ключі.
5.4.1.6. Проник в застраховане приміщення за допомогою справжнього
(оригінального) ключа або відчинив справжнім ключем майно, що зберігається там, за
умови, що він заволодів ключем в результаті крадіжки зі зламом чи грабежу. При цьому
крадіжка зі зламом мала місце тільки в тому випадку, якщо зловмисник заволодів
справжнім ключем внаслідок:
а) крадіжки зі зламом, згідно з п. 5.4.1.2, якщо місця, що використовуються для
зберігання, в т.ч. ключів, є захищеними від зламу таким самим чином, як і місця
(сховища), передбачені для зберігання застрахованого майна;
б) крадіжки зі зламом і за умови, що приміщення (сховища), які використовуються
для зберігання застрахованого майна, мають два замки, ключі від яких зберігаються в
різних місцях за межами місця страхування;
в) проник до місця страхування, використовуючи справжні ключі, якими він
заволодів у результаті крадіжки за межами місця страхування.
5.4.1.7. Викривається і використовує засоби, наведені в п.п. 5.4.1.1 і 5.4.1.2 цих
Правил, для того, щоб заволодіти майном при здійсненні ним звичайної крадіжки.
5.4.2. Грабіж визнається таким, що мав місце у випадку, якщо по відношенню до
Страхувальника або його працівників/представників застосовується насильство з метою
подолання їх опору проти незаконного заволодіння їх майном, а також у випадку, коли
Страхувальник, його представник або працівник передає грабіжнику застраховане майно
або допускає його вилучення без опору під загрозою нанесення шкоди життю та/або
здоров’ю.
5.4.3. Незважаючи на умови, викладені в п. 5.4.1 та п. 5.4.2 ст.5 даних Правил,
Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам у результаті наступних
подій:
5.4.3.1. Крадіжка зі зламом або грабіж вчинено Страхувальником, його
представниками або працівниками.
5.4.3.2. Пожежі, вибуху або пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних і
опалювальних систем, якщо ці події відбулись внаслідок крадіжки зі зламом (спроби її
здійснення) або грабежу.
Якщо інше не зазначено в Договорі страхування, не є предметом договору
страхування і відповідно страховий захист не поширюється на:
а) касові, торгові та аналогічні їм апарати, що містять готівку;
б) торгові або розмінні автоматичні системи для прийому грошей, включаючи їх
вміст.
5.4.4. Якщо Договором страхування це окремо передбачено, відшкодуванню також
підлягають витрати Страхувальника, здійснені стосовно наступного:
5.4.4.1. Прибирання та розчистка застрахованих приміщень після настання
страхового випадку.
5.4.4.2. Усунення пошкоджень, що заподіяні внаслідок страхового випадку:
а) даху, стелі, підлозі, стінам, замкам, вікнам (за виключенням скляних елементів),
дверям або захисним елементам (решіткам) будівель, за місцем страхування;
б) окремо розташованим рекламним стендам або вітринам (за виключенням
їх скляних елементів), якщо вони розташовані в безпосередній близькості до місця
страхування та були застрахованими в рамках Договору страхування.
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5.4.4.3. По заміні замків або ключів до приміщень, ключі від яких було втрачено
внаслідок настання страхового випадку, за виключенням втрати ключів від касового
сейфу або броньованих кімнат.
5.4.5. Страхуванням покривається збиток у зв’язку з втратою, пошкодженням або
знищенням лише того застрахованого майна, яке в момент заподіяння крадіжки зі зламом
або грабежу перебувало за місцем страхування. Місцем страхування у випадку крадіжки зі
зламом вважаються приміщення в будівлях та спорудах, зазначених у Договорі
страхування. Місцем страхування у випадку грабежу вважаються приміщення в будівлях
та спорудах, зазначених в Договорі страхування, а також територіях вказаних у Договорі
страхування земельних ділянок або ділянок, на яких розміщуються застраховані будівлі
та/або споруди, та якщо ці ділянки огороджені таким чином, що виключається доступ
сторонніх осіб.
Усі умови, викладені вище, стосуються лише зазначеного варіанту страхового
захисту.
5.5. Варіант – “Транспортна шкода”, а саме:
5.5.1. Транспортна шкода – подія, за якої Страховик відшкодовує збитки у зв'язку з
пошкодженням або знищенням застрахованого майна внаслідок безпосереднього
зіткнення з ним самохідного транспортного засобу (в тому числі того, що рухається по
рейках).
5.5.2. Незважаючи на умови, викладені в п.5.5.1 ст.5 даних Правил, Страховик не
відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам у результаті наступних подій:
а) шкода, заподіяна майну транспортними засобами, що експлуатуються
Страхувальником, його працівниками, користувачами застрахованих будівель та/або
споруд;
б) шкода, заподіяна Страхувальнику внаслідок знищення або пошкодження
огороджень, покриття доріг та інших транспортних шляхів.
Усі умови, викладені вище, стосуються лише зазначеного варіанту страхового
захисту.
5.6. Варіант – “Бій скла, вітрин”, а саме:
5.6.1. Бій скла – биття скляних елементів будівель, включаючи внутрішні
перегородки зі скла, дзеркала, вітрини, склоподібні матеріали, а саме:
а) облицювання фасадів і стін;
б) покрівлі, промислові ліхтарі зі скла і подібних матеріалів;
в) вітражі;
г) вивіски, світлові реклами;
д) суцільне скло (вітрини), площа якого перевищує 4 кв. м., гнуте скло;
е) шибки дверей і вікон, скляні двері.
Відшкодуванню підлягає шкода, пов'язана з биттям перелічених у Договорі
страхування скляних елементів будівель.
5.6.2. Якщо Договором страхування це окремо передбачено, відшкодуванню також
підлягають видатки Страхувальника, здійснені стосовно наступного:
- тимчасової заміни розбитого скла у випадку неможливості термінової заміни
склом, що аналогічне розбитому;
- монтажу і демонтажу предметів, що перешкоджають заміні розбитого скла
(жалюзі, грати і т.ін.);
- оренди і монтажу риштувань, якщо вони необхідні для заміни скла на високих
поверхах;
- фарбування, розпису, гравірування, покриття плівкою або лаком, протравлення й
сонцезахисної обробки скла, вставленого замість розбитого;
- монтажу і складання світлових рекламних щитів.
5.6.3. Незважаючи на умови, викладені в п.5.6.1 та п.5.6.2 ст.5 даних Правил,
Страховик не відшкодовує збиток, заподіяний майновим інтересам у результаті наступних
подій:
а) переміщення (перевезення, перенесення) скла, проведення відповідних робіт по
склінню;
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б) виконання робіт по встановленню рам, видаленню або демонтажу скла, скляних
елементів з віконних або дверних рам або інших місць їхнього постійного кріплення,
підгвинчуванню або укладці скла;
в) подряпин, задирок або розпилення фарби (випадкового або навмисного) і т.ін. на
поверхні скла, полірування або розпису, випадкового або навмисного фарбування
застрахованого скла, пошкодження або опадання напилювання, затемнення або нанесення
надлишкової фарби на скло, застосування зварювальних і нагрівальних апаратів;
г) розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної
арматури усіх видів, лампочок розжарювання.
Усі умови, викладені вище, стосуються лише зазначеного варіанту страхового
захисту.
5.7. Варіант – “Страхування машин, технологічного обладнання та
устаткування від поломок”.
Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не
суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням майном, а саме: машини та обладнання, технологічне та механічне
устаткування, як окремі машини так і повне машинне обладнання, устаткування
виробничої установки або заводу.
Страховий захист за цими Правилам надається тільки у відношенні тих машин та
обладнання, устаткування, що знаходяться в робочому стані, монтаж і установка яких
цілком завершені і котрі після пускових та налагоджувальних робіт і іспитів цілком
підготовлені до експлуатації.
Застрахованим вважається майно, перераховане в Договорі страхування або в
переліку, який доданий до Договору страхування та є його невід’ємною частиною.
За Договором страхування, укладеним у відповідності до цих Правил, Страховик
відшкодовує збитки, заподіяні внаслідок пошкодження або втрати застрахованого майна
через раптовий та непередбачений вплив на застраховане майно (матеріальної шкоди)
незалежно від того, пов’язані причини збитку з експлуатацією майна, або ні.
5.7.1. Страховий захист розповсюджується на збитки, що мали місце внаслідок:
- непередбачених поломок або дефектів, помилок в конструкції та розрахунках,
помилок, які зроблені при монтажі машин, дефектів лиття та матеріалів;
- розривів тросів і ланцюгів;
- перевантаження, перегріву, вібрації, заклинювання, засмічення механізму
сторонніми предметами, зміни тиску всередині механізму, дії відцентрової сили;
- гідравлічного удару або браку рідини в казанах або апаратах, що діють за
допомогою пару або рідин;
- впливу електроенергії у вигляді короткого замикання, перевантаження
електромережі, падіння напруги, атмосферного розряду (крім удару блискавки) тощо,
включаючи збиток від виниклої в результаті цих явищ пожежі, якщо шкода заподіяна
безпосередньо тим предметам, в яких виникла пожежа;
- фізичного вибуху парових казанів, двигунів внутрішнього згоряння й інших
джерел енергії, за умови, що відшкодовується тільки шкода, заподіяна безпосередньо
зазначеним предметам, в яких виник вибух (під “фізичним вибухом” розуміється розрив
турбін або маховиків внаслідок дії відцентрової сили, розрив ємностей внаслідок тиску
рідини або дефекту матеріалу ємності тощо);
- поломки або несправності приставок, захисних або регулюючих пристосувань;
- дія низьких температур;
- осідання ґрунту;
- влучення сторонніх предметів;
- вібрація та дія відцентрованої сили;
- інші випадки, які впливають на застраховане майно та зазначені у Договорі
страхування.
5.7.2. У будь-якому випадку не можуть бути застраховані ті предмети, термін
служби яких малий у порівнянні з терміном служби основного предмету договору
страхування. До таких предметів відносяться:
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- ремені, кабелі, стрічки, фільтри, форми, пуансони (штампи), предмети зі скла,
електронні лампи, щітки, з'єднання, запобіжники й, взагалі, будь-які предмети, що швидко
зношуються.
5.7.3. Страховому відшкодуванню не підлягають збитки, що сталися внаслідок:
- дефектів і несправностей, що існували до укладання Договору страхування, а
також збитки, що наступили з вини виробника, постачальника або особи, відповідальної за
ремонт застрахованого майна;
- збитку, заподіяного в процесі проведення випробувань;
- нездійснення технічного огляду, запропонованого виробником або
постачальником;
- відсутності необхідного захисту проти можливих механічних, термічних,
хімічних або електричних впливів на устаткування;
- зрушень земельної ділянки, обвалу, просідання ґрунту, падіння каменів,
руйнування будинків;
- зносу у ході експлуатації, а також дії корозії, тривалого впливу атмосферних
умов;
- використання застрахованого майна до повного закінчення ремонтних робіт;
- несправності системи кондиціонування;
- використання застрахованого майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно
призначене.
Устаткування протягом усього терміну дії Договору страхування повинне
належним чином обслуговуватися виробником, продавцем або самим Страхувальником.
Усі умови, викладені вище, стосуються лише зазначеного варіанту страхового
захисту.
6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
6.1. Якщо страховий випадок, що настав під час дії Договору страхування, стався з
причин, які були або почали діяти до початку Договору страхування, страхове
відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, коли Страхувальник не знав і не міг
знати про причини, що призвели до цього страхового випадку.
Не відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок, якщо це передбачено
договором:
а) всякого роду військових дій або військових заходів та їхніх наслідків, дій мін,
торпед, бомб та інших знарядь війни; піратських дій, а також внаслідок терористичних
актів, громадянської війни, громадських заворушень і страйків, конфіскації, реквізиції,
арешту або знищення майна за вимогою військової або цивільної влади;
б) прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного
зараження, пов'язаних із будь-яким застосуванням атомної енергії і використанням
матеріалів, що розщеплюються;
в) ферментації;
г) зносу, корозії, окислювання, гниття й інших природних процесів, що притаманні
застрахованому майну, а також пошкодження гризунами, комахами, цвіллю, грибком;
д) неготовності до експлуатації будинків і майна, що знаходиться в цих будинках;
е) обвалу будівель або їх частин, якщо обвал не викликаний страховим випадком;
є) крадіжки або розкрадання майна безпосередньо після страхового випадку;
ж) використання, збереження або тимчасового розміщення в межах місця
страхування газового устаткування та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів і
речовин, що не є невід'ємною частиною інженерних комунікацій або виробничого процесу
місця страхування;
з) використання застрахованого майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно
призначене.
6.2. Не підлягає відшкодуванню моральна шкода.
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7. СТРАХОВА СУМА. ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
7.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
Договору страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
7.2. Страхова сума встановлюється за згодою сторін в межах вартості майна за
цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору страхування.
7.3. Під дійсною вартістю слід розуміти ринкову вартість майна, яке приймається
на страхування на момент укладання Договору страхування. Розмір страхової суми не
може перевищувати дійсну вартість застрахованого майна на момент укладання Договору
страхування.
7.4. Страхова сума може бути встановлена окремо за кожним застрахованим
предметом договору або сукупності предметів договору (групам, категоріям майна).
7.5. Дійсна вартість визначається:
а) для будівель:
- будівля нова – вартістю будівництва повністю аналогічної будівлі в даній
місцевості;
- будівля вже експлуатується певний термін – поточною вартістю, тобто вартістю
нової будівлі за вирахуванням зносу;
б) для обладнання, устаткування, інвентарю, предметів домашнього вжитку та
особистого користування - сумою, необхідною для придбання предмету, повністю
аналогічного тому, що загинув, за вирахуванням зносу (за згодою сторін), Страхова сума з
урахуванням зносу може бути обчислена шляхом множення вартості нового предмету на
коефіцієнт, який наведено у таблиці:

Перелік об’єктів страхування
Виробниче та технологічне обладнання та
устаткування, меблі, предмети інтер’єру; інструменти
промислового виробництва, господарче приладдя,
сантехнічне обладнання
Електропобутова техніка та побутові машини,
системи очищення та нагріву, кондиціонери, тощо
Електронна техніка у т.ч.: телевізори; відеотехніка,
фотоапаратура, телефони
Предмети домашнього вжитку та особистого
користування, персональні комп’ютери

Коефіцієнт зменшення страхової суми
Час експлуатації (кількість років)
1
2
3
4
5 Більше 5
0,94
0,88
0,82
0,77
0,72
0,6
за рік
0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,92

0,83

0,75

0,68

0,62

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1
за рік
0,5
-

-

в) для товарів, що виготовляються Страхувальником (як незавершених
виробництвом, так і готових) - видатками виробництва, необхідними для повторного
виготовлення предметів, що загинули, але не вище їх продажної ціни;
г) для товарів, якими Страхувальник торгує, а також для сировини, закупленої
Страхувальником - їх вартістю за цінами, необхідними для повторної їх закупки;
д) для іншого майна – так, як це зазначено в Договорі страхування.
7.6. Відповідність страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо по
кожному застрахованому предмету або сукупності предметів, вказаних в Договорі
страхування. Відповідальність за правильність розрахунку страхової суми покладається на
Страхувальника.
7.7. У випадку, якщо Страхувальник не підтверджує документально розмір
страхових сум по окремим предметам договору страхування, або за згодою сторін,
Страховик відшкодує збитки, викликані їхньою загибеллю або ушкодженням, у межах
питомих ваг цих елементів у страховій сумі, згідно наступних таблиць:
7.7.1. При страхуванні будівлі:
Елемент будівлі

Питома вага (%)

12

Фундамент

14

Стіни несучі

25

Підлога, перекриття

19

Дах (покрівля)

6

Вікна, двері

11

Оздоблення

11*

Інше

14

*Питома вага оздоблення прийнята по категорії “Стандартне”. В залежності від
категорії , за згодою сторін, можуть бути прийняті наступні дані:
Категорія
оздоблення
Стандартне
оздоблення:

Поліпшене
оздоблення:

Ознаки
стіни:
підлога:
стеля:
двері:
стіни:
підлога:
стеля:
двері:

Євро стандарт

Питома вага від
ринкової вартості
будівлі (%)

штукатурка, фарбування, паперові шпалери
лінолеум, дерев’яна підлога (дошка)
побілка
ДСП
миючі, тиснені, рідкі шпалери, декоративні панелі
паркет, килимові покриття, керамічна плитка для
підлоги
шпалери, плитка для стелі, натягні стелі
фільонкові, масив хвойних порід, полімерні
матеріали
оздоблення здійснено з використовуванням
коштовних
матеріалів
по
індивідуальному
замовленню

10-15

20-40

40-60

7.7.2. При страхуванні внутрішнього оздоблення й інженерних систем:
Елементи внутрішнього оздоблення

Питома вага (%)

Підлога

34

Стеля

10

Стіни, вбудовані меблі

30

Заповнення прорізів /вікон, дверей/

14

Інженерні системи

12

7.7.3. Страхувальник при укладанні Договору страхування може змінити
вищевказану питому вагу за узгодженням зі Страховиком.
Вказані значення питомої ваги у відсотках до страхової суми застрахованого
предмету договору є максимальними для визначення розміру збитків Страхувальника при
повному знищенні якого-небудь із зазначених елементів.
7.8. Страхова сума може бути встановлена:
а) у розмірі 100 % від вартості майна;
б) у розмірі визначеної частки вартості майна.
7.9. Якщо майно прийняте на страхування на визначену частку (відсоток), то всі
предмети договору вважаються застрахованими у тій самій частці.
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7.10. Якщо страхова сума виявиться більше вартості майна, прийнятого на
страхування, Договір страхування діє в тій частині страхової суми, що не перевищує його
дійсної вартості.
7.11. Якщо протягом дії Договору страхування вартість майна, прийнятого на
страхування, збільшилася, Страховик несе зобов'язання лише в межах страхової суми,
зазначеної в Договорі страхування.
7.12. Якщо страхова сума виявиться меншою за дійсну вартість майна на момент
укладання Договору страхування, прийнятого на страхування, Страховик при настанні
страхового випадку зобов'язаний відшкодувати Страхувальнику понесені збитки
пропорційно відношенню страхової суми, встановленої для такого майна в Договорі
страхування, до дійсної вартості майна.
7.13. За вимогою Страховика, заявлена страхова сума (страхова вартість) має бути
підтверджена відповідними документами.
7.14. З моменту виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на
розмір виплаченого страхового відшкодування.
7.15. Лімітом страхового відшкодування Страховика є встановлений у Договорі
страхування граничний розмір виплат страхових відшкодувань, при досягненні якого
Договір страхування закінчує свою дію в цілому або у відношенні страхових ризиків,
відповідно до яких здійснювалося відшкодування.
7.16. Страхова сума у зв'язку із зміною вартості майна під час дії Договору може
бути збільшена за згодою сторін на підставі письмової заяви Страхувальника. Додаткові
страхові платежі в цьому випадку нараховуються за строк, що залишився до закінчення дії
Договору страхування. У цьому випадку оформлюються додатки, в яких відображаються
зазначені зміни, та які стають невід'ємними частинами Договору страхування.
8. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СТРАХОВА ПРЕМІЯ)
8.1. Страховий платіж (страхова премія) - плата за страхування, який
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий платіж (страхова премія) визначається Страховиком диференційовано в
залежності від факторів, що визначають ступінь страхового ризику та на підставі базових
тарифів Страховика.
8.2. Конкретний розмір та порядок сплати страхового платежу (страхової премії)
визначається у Договорі страхування.
9. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Дія Договору страхування поширюється на територію України.
9.2. Місцем страхування є будівлі або приміщення, а також земельні ділянки, що
знаходяться за адресою, вказаною у Договорі страхування, де розташоване майно. Рухоме
майно вважається застрахованим тільки в тих приміщеннях, які вказані в Договорі
страхування (по місцю страхування). Якщо застраховане майно вилучається з місця
страхування, страховий захист закінчується.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою Страхувальника і
Страховика на будь-який час, але не більше одного року. У разі бажання Страхувальника
застрахувати майно на строк більше одного року – Договір страхування укладається на
один рік і щорічно має бути пролонгованим зі сплатою відповідного страхового платежу
кожного року та внесенням змін до окремих його умов (обсягу відповідальності, тарифів
тощо).
Майно, передане (прийняте) у заставу (заклад), оренду або лізинг, може бути
застраховане на весь строк дії відповідного основного договору.
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Будь-яка кількість днів неповного місяця понад повні місяці приймається за повний
місяць.
10.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.3. Дія Договору страхування закінчується о 24 годині 00 хв. дати, яка вказана в
цьому Договорі як дата закінчення терміну дії Договору страхування.
10.4. Період страхування – час, протягом якого діє Договір страхування, початок та
закінчення якого зазначені в Договорі страхування.
11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
11.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника
на ім'я Страховика за формою, встановленою Страховиком.
До заяви додається перелік майна, що підлягає страхуванню, вказується оціночна
вартість та заявлена Страхувальником страхова сума кожного найменування майна.
Страхова сума не може бути вищою за оціночну вартість майна.
Страхувальник зобов'язаний зазначити в Заяві усі відомі йому дані про обставини,
що мають істотне значення для судження про ступінь ризику. З дати укладення Договору
страхування заява стає невід'ємною частиною цього Договору страхування. Страховик
вправі вимагати від Страхувальника надати будь-яку іншу додаткову інформацію,
необхідну для укладання Договору страхування, у тому числі баланс або довідку про
фінансовий стан Страхувальника, підтверджену аудитором, згідно нормативів чинного
законодавства України.
11.2. Подання заяви не зобов'язує ні Страхувальника, ні Страховика укласти
Договір страхування. У разі недодержання письмової форми Договору страхування, такий
Договір є нечинним.
11.3. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись також страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
11.4. У разі зміни власника об’єкту страхування, Страхувальник має право, за
погодженням зі Страховиком:
- переоформити Договір страхування на нового власника;
- достроково припинити дію Договору страхування.
11.5. Для переоформлення Договору страхування Страхувальник подає Страховику
всі оригінали попередніх страхових документів, а саме: заяву на страхування, Договір
страхування та усі додатки до нього та нову письмову заяву на страхування.
12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
12.1. Страхувальник зобов’язаний:
12.1.1. Сплачувати страхові платежі (страхову премію) у терміни і розмірах,
визначених умовами Договору страхування.
12.1.2. При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику.
12.1.3. Повідомити Страховика про інші чинні Договори страхування щодо
предмету договору страхування, які укладено ним з іншими страховими компаніями.
12.1.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку.
12.1.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк згідно
п.13 Правил.
12.1.6. Протягом 2-х (двох) робочих днів письмово повідомляти Страховика про всі
зміни у ризику (умов зберігання, охорони, використання майна та інше).
12.1.7. Сповіщати Страховика про можливий судовий процес, розпочатий по
відношенню до третіх осіб або Страхувальника, що має безпосереднє або опосередковане
відношення до страхового випадку.
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12.1.8. Передати Страховику усі документи та здійснити всі дії, необхідні для
забезпечення права регресу до винуватців (третіх осіб) страхового випадку.
12.1.9. Дотримуватись правил та норм технiки безпеки, пожежної та
вибухобезпеки, умов утримання та експлуатацiї майна, забезпечувати його надiйне
зберігання.
12.1.10. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації,
повернення або відновлення третіми особами ушкодженого або знищеного майна як до
виплати страхового відшкодування, так і після неї.
12.1.11. Виконувати умови Договору страхування.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника.
12.2.Страхувальник має право:
12.2.1. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування
відповідно до умов даних Правил та Договору страхування.
12.2.2. Достроково припинити Договір страхування у відповідності з даними
Правилами.
12.2.3. У період дії Договору страхування, за узгодженням зі Страховиком вносити
зміни в Договір, що стосуються розміру страхової суми, термінів дії Договору і
застрахованих ризиків шляхом підписання додаткових угод з відповідним перерахунком
страхової премії.
12.2.4. Отримати дублікат Договору страхування у випадку його втрати.
12.2.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у
встановленому законодавством України порядку.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страхувальника.
12.3. Страховик зобов’язаний:
12.3.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
12.3.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику.
12.3.3. При настанні страхового випадку 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 неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами договору страхування або законом.
12.3.4. В межах страхової суми відшкодувати розумні та доцільні витрати, понесені
Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобіганню або зменшенню
збитків. Вказані витрати мають бути підтверджені Страхувальником згідно чинного
законодавства.
12.3.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів щодо зменшення
страхового ризику, або внаслідок обґрунтованого збільшення вартості майна переукласти
за заявою Страхувальника Договір страхування з урахуванням цих обставин.
12.3.6. Не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
12.4. Страховик має право:
12.4.1. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору
страхування, а також перевіряти виконання Страхувальником умов Договору страхування;
12.14.2. При укладанні Договору страхування оглянути при належному освітленні
та в присутності Страхувальника майно, що підлягає страхуванню, перевірити
відповідність даних, вказаних у відповідних документах, а також виявляти наявність
пошкодження майна (його частин) та занести результати огляду в Заяву на страхування.
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12.4.2. Відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір у
випадках, передбачених чинним законодавством України, умовами Договору та даними
Правилами страхування.
12.4.3. Достроково припинити дію Договору страхування в порядку та у випадках,
передбачених даними Правилами, Договором страхування та чинним законодавством
України.
12.4.4. У разі необхідності направляти запити в компетентні органи щодо надання
інформації, необхідної для врегулювання страхового випадку.
12.4.5. Змінювати умови страхування за згодою Страхувальника, а також вимагати
від Страхувальника сплати додаткового платежу при збільшенні ризику після укладення
Договору страхування. Невиконання цієї умови дає право Страховику вимагати
розірвання цього Договору, а при настанні страхових випадків частково або повністю
відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування.
12.4.6. Вимагати повернення страхового відшкодування від Страхувальника, або
його частки, у випадку одержання Страхувальником повної (часткової) компенсації від
винних у настанні страхового випадку осіб.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страховика.
12.5. Відповідальність сторін:
12.5.1. У разі ненадання Страхувальником при укладанні Договору страхування
повної вичерпної інформації про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення
для оцінки страхового ризику, або подальшого несвоєчасного інформування Страховика
про будь-яку зміну страхового ризику під час дії Договору страхування, Страховик може
відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір.
12.5.2. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) навмисно або з грубої необережності
здійснить або допустить дії, що ведуть до виникнення збитку або навмисно введе в оману
Страховика або його представників, а також осіб, які за службовим обов’язком
визначають причини або розміру збитку, Страховик повністю звільняється від обов’язків
виплачувати Страхувальнику страхове відшкодування по цьому збитку.
12.5.3. Страховик несе майнову відповідальність за Договором страхування в
межах обумовленої в ньому страхової суми. Незалежно від кількості застрахованих за
одним Договором страхування об’єктів, загальна відповідальність Страховика за цим
Договором не може перевищувати розміру страхової суми, визначеної в Договорі
страхування, за вирахуванням відповідних франшиз.
12.5.4. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені)
згідно діючого законодавства України.
12.5.5. У випадку виникнення спорів про причини та розмір збитку, кожна зі сторін
має право вимагати проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок сторони,
яка її вимагає. У випадку, якщо результатами експертизи буде встановлено, що відмова
Страховика була необґрунтована, Страховик приймає на себе долю витрат по експертизі,
яка відповідає співвідношенню суми, в виплаті якої було відмовлено спочатку, та суми
відшкодування, яка визначена після проведення експертизи.
13. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. СТРОК
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
13.1. При настанні події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок,
Страхувальник зобов'язаний:
13.1.1. Не пізніше двох робочих днів, враховуючи той день, коли йому стало відомо
про страховий випадок, листом або іншим документальним способом (факсом,
телеграмою) сповістити про це Страховика або його вповноваженого представника.
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13.1.2. Негайно заявити відповідним компетентним органам та/або відповідним
експертам (на письмову вимогу Страховика) про настання події, яка може бути
кваліфікована як страховий випадок.
13.1.3. Прийняти усі можливі заходи щодо запобіганню та зменшенню збитку,
рятування застрахованого майна.
13.1.4. Надати Страховику або його представнику можливість провести огляд
майна, а також розслідування причин та розміру збитків. Така вимога має бути подана
Страховиком протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення від
Страхувальника про страховий випадок.
13.1.5. За вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію,
яка необхідна для визначення причин та розміру завданих в результаті страхового випадку
збитків.
13.1.6. Не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт без узгодження зі
Страховиком їх калькуляції або експертної оцінки збитку, в межах якого має бути
виплачено страхове відшкодування. Страхувальник має право самостійно змінювати
картину збитку тільки в тому випадку, коли це доцільно з точки зору безпеки або призведе
до зменшення розміру збитку.
13.2. Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових
виплат:
13.2.1. Страховик повинен протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо
про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
13.2.2. На протязі 10 (десяти) днів з дня, коли Страховику було надано всі
документи, які необхідні для прийняття рішення про розмір та причини настання
страхового випадку, скласти Страховий акт (аварійний сертифікат) та прийняти рішення
про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування та повідомити про це
рішення Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови у письмовій формі у 30денний строк.
13.2.3. Здійснити сплату страхового відшкодування на протязі 10 (десяти) днів з
дня прийняття рішення про сплату страхового відшкодування, якщо інший термін не
зазначений у Договорі страхування.
13.2.4. Страховик має право відстрочити строк складання страхового акту у
випадку:
- якщо у нього є сумніви у правомірності вимог Страхувальника на отримання
страхового відшкодування до отримання необхідних доказів підтвердження цих вимог;
- якщо органами внутрішніх справ порушена кримінальна справа проти
Страхувальника або його уповноважених осіб та ведеться розслідування обставин, які
призвели до настання страхового випадку до закінчення розслідування та прийняття
відповідного рішення по цій справі;
- в інших випадках, зазначених в Договорі страхування – однак не більше, ніж на
90 днів з дати настання страхового випадку.
14. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
14.1. Виплата страхового відшкодування проводиться лише після встановлення
факту страхового випадку. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику усі необхідні
документи, в тому числі від відповідних компетентних органів, які підтверджують
наявність та причини настання страхового випадку та розмір збитку.
Документи, необхідні для підтвердження наявності страхового випадку,
причини та факту заподіяння збитку майну, включають в себе, але не обмежуються
наступним переліком:
- заява про настання страхового випадку;
- оригінал Договору страхування;
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- інвентарні описи;
- балансові звіти та інші форми звітності, в тому числі статистичної;
- рахунки, квитанції та інші первинні документи, що мають відношення до
застрахованого майна;
- фотографії пошкодженого та/або загиблого майна;
Залежно від напряму виробничої діяльності Страхувальника, складу та якостей
самого предмету договору страхування, Страховик має право вимагати додаткових
документів для визначення причин настання страхового випадку та визначення розміру
заподіяного збитку. Ненадання таких документів дає Страховику право відмовити у
відшкодуванні всіх збитків або їх частини.
14.3. Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду, умов
страхування та наданих Страхувальником документів.
14.4. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування в
терміни, визначені умовами даних Правил. Рішення Страховика оформляється страховим
актом (аварійним сертифікатом).
14.5. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру страхової
суми. Якщо у період дії Договору страхові випадки виникали неодноразово, то попередні
виплати страхового відшкодування на відповідну суму зменшують суму відповідальності
Страховика. При цьому франшиза, визначена в умовах Договору страхування,
вираховується при настанні кожного страхового випадку.
14.6. Страхове відшкодування виплачується:
а) при повній загибелі майна (якщо витрати по відновленню майна перевищують
дійсну вартість застрахованого предмету договору на момент укладання Договору
страхування) - в розмірі його застрахованої вартості, за вирахуванням зносу та залишкової
вартості, але не вище страхової суми;
б) при частковому пошкодженні майна (якщо витрати по його відновленню не
перевищують його дійсної вартості на момент укладання Договору страхування) - в
розмірі відновлювальних витрат. При цьому, якщо страхова сума менше дійсної вартості
застрахованого майна на момент укладання договору страхування, страхове
відшкодування виплачується пропорційно співвідношенню страхової суми та дійсної
вартості застрахованого майна.
14.6.1. Відновлювальні витрати включають в себе:
- витрати на матеріали і запасні частини для ремонту;
- витрати на оплату ремонтних робіт;
- витрати на доставку матеріалів до місця ремонту та інші видатки,
необхідні для відновлення застрахованих предметів в тому стані, в якому вони
знаходилися безпосередньо до настання страхового випадку.
Відновлювальні видатки не включають в себе:
- додаткові витрати, що викликані зміною або покращенням застрахованого
об'єкту;
- витрати, що викликані тимчасовим або допоміжним ремонтом чи відновленням.
14.6.2. З суми відновлювальних витрат:
- проводиться вирахування на знос частин, вузлів, агрегатів і деталей, що
замінюються в процесі ремонту, при встановлені страхової суми в розмірі дійсної
вартості.
- не проводиться вирахування на знос частин, вузлів, агрегатів і деталей, що
замінюються в процесі ремонту, при встановленні страхової суми в розмірі
відновлювальної вартості.
14.7. Страхова виплата здійснюється в безготівковій формі, або за погодженням
між Страхувальником та Страховиком – готівкою через касу Страховика.
14.8. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з
розрахункового рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.
14.9. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять у межах
виплаченої суми права, які Страхувальник має по відношенню до тих осіб, які
відповідальні за збитки.
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14.10. Якщо Страхувальник отримав часткове відшкодування за збитки від винних
осіб, Страховик виплачує лише різницю між сумою, яка належить оплаті за умовами
Договору страхування та сумою, отриманою від винних осіб.
15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
15.1. Підставою для відмови Страховика у здійснені страхового відшкодування є:
15.1.1. Встановлення відсутності страхового випадку.
15.1.2. Пошкодження та/або знищення майна, не пов'язане зі страховим випадком.
15.1.3. Навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними
громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація
дій Страхувальника або Вигодонабувача встановлюється відповідно до чинного
законодавства України
15.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від винних
осіб.
15.1.5. Якщо органами внутрішніх справ проти Страхувальника порушена
кримінальна справа, що має безпосереднє відношення до страхового випадку – до
винесення остаточного рішення по даній кримінальній справі.
15.1.6. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
15.1.7. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про настання
страхового випадку без поважних причин або створення Страховику перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
15.1.8. Невиконання Страхувальником обов’язків, передбачених Договором
страхування.
15.1.9. Якщо розмір збитків не перевищує розміру франшизи, зазначеної у Договорі
страхування.
15.1.10. Неподання Страхувальником (відповідно до умов Договору страхування)
документів, які необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування,
подання документів, оформлених з порушенням (підписаних не уповноваженою особою, з
відсутністю номеру, печатки чи дати, наявність виправлень та інше) чи подання
документів, які містять недостовірну інформацію щодо терміну, причин, обставин
страхового випадку та розміру збитку.
15.1.11. Якщо страховий випадок, що трапився під час дії Договору страхування,
стався з причин, які були або почали діяти до початку Договору страхування.
15.1.12. Порушення Страхувальником правил протипожежної безпеки, правил
збереження і перевезення вогненебезпечних та вибухових речовин і предметів.
15.1.13. Інші випадки, передбачені законом.
15.1.14. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін,
а також у разі:
16.1.1. Закінчення строку дії.
16.1.2. Виконання Страховиком зобов`язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
16.1.3. 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 протягом десяти робочих
днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами
Договору.
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16.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника –
громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22,
23 і 24 Закону України «Про страхування».
16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування
недійсним.
16.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.
16.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування, будь-яка сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення
дії Договору страхування.
16.2.1. У разі дострокового припинення Дії договору страхування за вимогою
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, і 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.
16.2.2. У разі дострокового припинення 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 страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, і фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
16.3. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
16.4. Недійсність Договору страхування:
16.4.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення у
випадках, передбачених Цивільним Кодексом України.
16.4.2. Крім того, Договір страхування визнається недійсним і не підлягає
виконанню у разі:
а) якщо його укладено після страхового випадку;
б) якщо об`єктом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на
підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
16.4.3. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
17.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

17.1. Всі спори щодо умов Договору страхування вирішуються шляхом переговорів
та, при необхідності, із залученням незалежних експертів.
17.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів,
питання
розв'язуються у судовому порядку згідно з діючим законодавством України.
17.3. Строк позовної давності вимоги Страховиком страхового відшкодування
регламентується чинним законодавством України.
18.

СТРАХОВІ ТАРИФИ. ФРАНШИЗА

18.1. Базові страхові тарифи, які визначено на підставі актуарних розрахунків, є
додатком № 1 до даних Правил.
18.2. В кожному конкретному випадку при встановленні страхових тарифів
залежно від ступеня ризику, умов страхування, виду діяльності, географічних,
територіальних, технічних, технологічних та конструктивних параметрів підприємства,
системи захисту від пожежі, економічних результатів його діяльності, періоду
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страхування, виду та розміру франшизи та інших додаткових факторів, визначених у
кожному конкретному Договорі страхування, можуть застосовуватись підвищувальні (від
1,0 до 5) та знижувальні (від 1,0 до 0,2) коефіцієнти. Коефіцієнти застосовуються до річної
ставки базових страхових тарифів шляхом множення на базовий страховий тариф.
(Додаток №2)
18.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за
згодою сторін.
18.4. При укладанні Договору страхування на термін, менший за один рік, базові
страхові тарифи (розраховані на один рік) коригуються відповідно до коефіцієнтів,
зазначених у таблиці, за наступною формулою:
Страховий тариф = Базовий страховий тариф х Коефіцієнт
Термін дії договору страхування, місяців
1
Коефіцієнт

0,25

2
0,3

3
0,4

4
0,5

5
0,6

6
0,7

7
0,75

8
0,8

9
0,85

10
0,9

11
0,95

12
1

18.5. За згодою сторін при укладанні Договору страхування на термін один рік,
страховий платіж може бути сплачений частинами. При цьому розмір річного страхового
тарифу збільшується на 10%, а виплата страхового відшкодування проводиться за мінусом
несплачених Страхувальником сум чергових страхових платежів, якщо інше не
передбачене Договором.
18.6. Франшиза. Договір страхування може укладатися з використанням франшизи.
18.6.1. Франшиза може бути встановлена:
1) безумовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком; збитки, що не
перевищують франшизи, не відшкодовуються;
2) умовна - збитки, що перевищують розмір франшизи, відшкодовуються в
повному обсязі без вирахування франшизи; збитки, що не перевищують франшизи, не
відшкодовуються.
18.6.2. Якщо Договором страхування передбачено безумовну франшизу, то її
розмір залежно від страхової суми застрахованого майна, характеру його використання
становить:
Страхова сума (грн)
Франшиза (%)

Нерухоме майно
(конструкція)
1000Понад
10000
10000
2
1

Оздоблення, додаткове технічне обладнання
10005000
5

600010000
3

1100015000
2,5

понад 15000

Рухоме
майно
будь- яка

2

5

18.6.3.Франшиза вираховується при настанні кожного страхового випадку.
18.6.4. Страховик може самостійно зменшувати чи збільшувати розмір франшизи.
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ
19.1. Для Страхувальників, які не вперше укладають Договір страхування, а термін
дії попереднього Договору складає не менш одного року, застосовуються знижки і
надбавки, залежно від результатів страхування за підсумками минулого страхового
періоду.
19.2. У кожний Договір страхування по взаємній згоді Сторін можуть бути
включені інші умови, якщо ці умови не суперечать законодавству України та цим
Правилам.
19.3. Страховик може розробити у відповідності з цими Правилами спеціальні
програми страхування, які можуть зацікавити певні групи Страхувальників.
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3. Базові страхові тарифи у % від страхової суми за ризиком "Страхування
машин, технологічного обладнання та устаткування від поломок”:
Базові тарифні ставки при страхуванні на один рік становлять 2% від страхової
суми.
Страхові тарифи розраховуються індивідуально для кожного підприємства
залежно від категорії, умов зберігання й експлуатації обладнання та устаткування, що
страхуються, умов забезпечення безпеки, а також умов страхування.
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