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1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

            1.1. На підставі Закону України „Про страхування” та цих правил ВАТ СК «Оранта-Січ» 

 (надалі – „Страховик”) укладає договори добровільного страхування майна від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ (надалі – Договори страхування або Договори) із 
Страхувальниками. 
      1.2.Страхувальники – юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із Страховиком 
Договори страхування. 
      1.3. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, 
згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку 
здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 
страхування Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування, а 
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та 
виконувати інші умови Договору. 
      1.4. Страхувальники мають право при укладенні Договорів страхування призначати 
громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачів), 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. 
      1.5. Дані Правила регулюють загальні умови та порядок укладення Договору 
страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. За згодою Сторін до 
Договору страхування можуть бути включені додаткові умови, що не суперечать 
законодавству України та цим Правилам. 
 

2.  ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Об’єктом страхування, якщо інше не встановлено Договором страхування, є майнові 
інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням і 
розпорядженням майном фізичних та юридичних осіб на випадок його загибелі чи 
пошкодження від вогню чи стихійних явищ. 
      2.2. Страхування за цими Правилами розповсюджується на майно, яке належить 

Страхувальнику на праві власності, а також на майно, яким Страхувальник користується 
та/або розпоряджається за договором найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, 
зберігання, схову, іпотеки, застави, якщо таке майно вже попередньо не застраховане його 
власником. 
      2.3. Застрахованим за цими Правилами також може бути майно, придбане 
Страхувальником у кредит і яке є забезпеченням цього кредиту. 

2.4.   Зокрема, страхування розповсюджується на наступне майно: 
- будівлі та споруди виробничого, адміністративного, складського та соціально-

культурного призначення, суспільного використання (у тому числі школи, лікарні, 
аеропорти); 

- житлові будинки, квартири; 

- об’єкти незавершеного будівництва та капітального будівництва; 
- цілісні майнові комплекси; 
- окремі приміщення (квартири, кімнати, кабінети, офіси, лабораторії, цехи і таке 

інше); 
- дачі, садові та літні будиночки, кемпінги, бази відпочинку, споруди та господарські 

будівлі (гаражі, сховища, склади, навіси, криті площадки, огорожі); 
- внутрішнє оздоблення приміщень; 
- предмети інтер’єру, споживання, меблі, побутова та офісна техніка, комп’ютерна 

техніка та електроніка; 
- обладнання (комунікації, системи, апарати, верстати, передавальні та силові машини, 

трубопроводи, інші механізми та пристосування виробничо-технологічного 
характеру); 
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- споруди (вежі, агрегати та інші виробничо-технологічні установки); 
- технологічне обладнання, електричні установки, прибори, прилади, мережі, машини 

та обладнання, інвентар; 
- товарні запаси; 
- сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, які не знаходяться в 

процесі обробки; 
- товарно-матеріальні цінності, які виготовив або придбав Страхувальник; 
- продукція і товари на складі; 
- інше майно. 

2.5. Під приміщеннями згідно цих Правил розуміються приміщення, що 
використовуються для проживання (мешкання), або службові невиробничі приміщення 
(офіси), або приміщення, що використовуються для здійснення діяльності, пов’язаної з 
виробництвом, технологічними процесами, лабораторними, експериментальними, 
науково-дослідницькими та іншими роботами, а саме: 

- службові приміщення, під якими розуміється сукупність їхніх конструктивних 
елементів (перекриття, несучі та огороджувальні перегородки), а також  

- жилі приміщення (квартира або окрема кімната), під якими розуміється сукупність 
їхніх конструктивних елементів (перекриття, несучі та огороджувальні перегородки), 
а також оздоблення підлоги, стін, стелі; 

- будівлі та споруди (дачі, котеджі, жилі будівлі, господарські блоки, бані і таке інше), 
тобто сукупність їхніх конструктивних елементів (дах, стіни, перекриття, фундамент 
і таке інше) з їхнім зовнішнім та внутрішнім оздобленням. 
Під домашнім майном розуміються предмети домашнього вжитку, особистого 
споживання, а також предмети підсобного господарства. 

       2.6. Застраховане може бути як все майно, так і окрема його частина. 
       2.7. Застрахованими можуть бути також наступні доцільні витрати, яких зазнає 
Страхувальник (третя особа, на користь якої укладено Договір страхування) при настанні 
страхових випадків: 
       2.7.1. Витрати на заходи по розбиранню та/або переміщенню будівель, споруд, 
обладнання на нове місце, понесені при рятуванні майна та/або з метою зменшення збитків; 
       2.7.2. Витрати по прибиранню території, зазначеної в Договорі страхування, від уламків 
(залишків) майна, пошкодженого внаслідок страхового випадку; 

Доцільність таких витрат визначається Страховиком, їх розмір не повинен 
перевищувати 2-х відсотків від вартості майна. У разі необхідності більших витрат повинна 
бути обумовлена додаткова премія. 
       2.8. На підставі цих Правил на окремих умовах, визначених у Договорі страхування, 
можуть бути застраховані: 
       2.8.1. Книги, музичні інструменти, люстри, килими; 
       2.8.2. Ювелірні вироби, вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та 
штучного каміння; 

       2.8.3. Колекції, картини, скульптури, антикваріат; 
       2.8.4  Мисливська зброя; 
       2.8.5. Особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за 
місцем тимчасового перебування Страхувальника; 
       2.8.6. Радіоапаратура, відеотехніка, кіно- та фотоапаратура. 
       2.9. Якщо Договором страхування не передбачено інше, страхування не 
розповсюджується на майно, що знаходиться в застрахованому приміщенні і не належить 
Страхувальнику. 
       2.10. Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, страхуванню не підлягають:  
       2.10.1. Будівлі та споруди, конструктивні елементи та системи яких знаходяться в 
аварійному стані, а також майно, що в них знаходиться; 
       2.10.2. Майно, відносно якого у Страховика (його агента та/або експерта) є вагомі 
сумніви щодо походження або вартості; 
       2.10.3. Ветхі будівлі, які використовуються не за призначенням; 
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        2.10.4. Будівлі, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені або інші 
стихійні лиха з моменту об’явлення про таку загрозу або складення компетентними 
органами відповідного документу; 
        2.10.5. Будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії їх виконання; 
        2.10.6. Вітрини, вітражі, рекламні вивіски з скла, щити з скла і подібних йому 
матеріалів, віконне скло; 
        2.10.7. Збитки від простою виробництва, які пов’язані з настанням подій, визнаних 
страховими випадками згідно з цими Правилами; 
        2.10.8. Запасні частини, деталі та приладдя до транспортного засобу та інше майно, яке 
зберігається в індивідуальному гаражі; 
        2.10.9. Готівка в національній та іноземній валютах; 
        2.10.10. Цінні папери (акції, облігації та інші); 
        2.10.11.Рукописи, плани, схеми, креслення, картотеки й інші документи, бухгалтерські і 
ділові книги); 
        2.10.12. Носії інформації комп’ютерних і подібних систем; 

        2.10.13. Зразки, макети, форми, моделі; 
        2.10.14. Ордена, медалі, іменні знаки та нагороди; 
        2.10.15. Марки, монети, грошові знаки; 
        2.10.16. Слайди та фотознімки, аудіо- та відеокасети, компакт-диски та інші диски  із 
записами; 
        2.10.17. Предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій); 
        2.10.18. Коштовні метали і коштовне каміння без оправи, коштовні метали в 
самородках, злитках, дроті або у вигляді хімічного посуду; 

        2.10.19. Зброя і набої; 
        2.10.20. Вибухові речовини, легко запальні (горючі) рідини і гази; 
        2.10.21. Сильнодіючі отрути, отрутні та їдкі речовини; 
        2.10.22.Автомати, що обслуговуються монетами і жетонами; 
        2.10.23. Птахи та тварини; 
        2.10.24. Кімнатні рослини, квітково-декоративні культури, посіви та інші насадження, 
включаючи саджанці та насіння; 
        2.10.25. Продукти харчування. 
        2.11. Страховик страхує майно, яке оглянуте разом з Страхувальником в порядку, 
передбаченому цими Правилами і законодавством України. 
 

3.   СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ.  

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

        3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання. 
        3.2. Страховим випадком є подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з 
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 
Страхувальнику (або третій особі, на користь якої укладено Договір страхування) з таких 
видів вогневих ризиків та/або ризиків стихійних явищ: 
        3.2.1. пожежа, вибух, влучення блискавки; 

        3.2.2. смерч, ураган, буря, вихор, шторм, тайфун; 
        3.2.3. схід снігових лавин, обвали, оповзні, селі; 
        3.2.4. повінь, паводок, злива, град; 
        3.2.5. просідання ґрунту, затоплення ґрунтовими водами; 
        3.2.6. падіння дерев, падіння каміння; 
        3.2.7. землетрус; 

        3.2.8. ожеледь, морози та сильні снігопади, незвичайні для даної місцевості; 
        3.2.9. інші стихійні явища, обумовлені в Договорі страхування за додаткову страхову 
премію. 



 5 

        3.3. За цими Правилами майно може бути застраховане як від всіх, так і від окремих з 
перерахованих в п. 3.2. цих Правил груп або видів ризиків.  
        3.4. В залежності від причин їх виникнення ризик конкретизуються наступним чином: 
        3.4.1. Під ризиком „Пожежа” розуміється ймовірність виникнення збитку внаслідок 
знищення або пошкодження об’єкту страхування вогнем, здатним самостійно 
поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення та 
підтримання, а також внаслідок знищення або пошкодження об’єкту страхування 
продуктами згоряння та заходами пожежегасіння, які вживаються з метою запобігання 
подальшого розповсюдження вогню. 
Якщо інше не обумовлено Договором, підлягають відшкодуванню збитки, які мали місце 
внаслідок заходів, вжитих для рятування майна, для гасіння пожежі та для попередження 
його поширення. 
        3.4.2. Під ризиком „Вибух” розуміють ймовірність виникнення збитку внаслідок 
знищення або пошкодження застрахованого майна в разі швидкого одночасного викиду 
енергії.   
Вибух – це стрімкий процес звільнення великої кількості енергії в обмеженому об’ємі за 
короткий проміжок часу, заснований на прагненні газів до розширення.  
Вибухом резервуара (парового котла, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших 
аналогічних пристроїв) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуару стають 
розірвані у такій мірі, коли стає можливим вирівнювання тиску всередині та зовні 
резервуару. 
         3.4.3. Під ризиком „Влучення блискавки” розуміють ймовірність виникнення збитку, 

викликаного безпосереднім знищенням (руйнуванням) або пошкодженням майна внаслідок 
влучення (удару) блискавки, а саме: збитки від теплової дії блискавки (включаючи збитки 
від спалення та уламків) та збитки внаслідок руйнівної дії на майно тиску повітря, 
викликаного блискавкою.  
Збитки електричним установкам (у тому числі банкоматам), які нанесені влученням 
(ударом) блискавки, підлягають відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо блискавка 
безпосередньо фізично перейшла на пошкоджені при цьому електричні установки. 
Удар блискавки – це дія прямого грозового розряду, коли струм блискавки протікає через 
елементи застрахованого майна та робить термічний, механічний або електричний 
(атмосферна перенапруга) вплив, або вторинна дія грозового розряду, пов’язана з 
наведенням високого електричного потенціалу з виникненням іскріння. 
           3.4.4. При страхуванні від будь-якого з вогневих ризиків (пожежі, вибуху, влучення 
блискавки), якщо інше не передбачене Договором страхування, не відшкодовуються:  
- збитки, вчинені продуктами горіння та заходами гасіння пожеж, якщо пожежа виникла 
за межами території страхування, визначеної у Договорі; 
- збитки, вчинені в результаті корисного (робочого) вогню або тепла, необхідного для 
процесу обробки, ремонту, опалення або інших потреб (наприклад, для сушіння, варіння, 
прасування, копчення, жаріння, гарячої обробки або плавлення металів; 

- збитки, викликані повільним виділенням тепла при бродінні, гнитті або інших 
екзотермічних реакціях, що проходять внаслідок властивостей майна; 
- збитки, вчинені внаслідок загорання виробничого обладнання, побутових 
електроприладів, електронної апаратури та оргтехніки, якщо це загорання не стало 
причиною виникнення пожежі; 
- збитки, завдані механізмами з двигунами внутрішнього згоряння внаслідок вибухів, які 
протікають у камерах згоряння; 
- збитки, заподіяні вибухами, що протікають у камерах згоряння двигунів внутрішнього 
згоряння або аналогічних машин та агрегатів; 
- збитки від самозапалення, що відбулося внаслідок природних властивостей майна; 
- збитки від вибухів вибухових речовин, у тому числі динаміту. Під вибуховими 
речовинами розуміють хімічні з’єднання або суміші речовин, що здатні до швидких 
хімічних реакцій, які супроводжуються виділенням великої кількості тепла та газів; 

- збитки від вибуху, що є наслідком протиправних дій третіх осіб; 
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- збитки від викрадення майна під час або після страхового випадку. 

          3.4.5. Під ризиками, переліченими в п.. 3.2.1. – 3.2.8 цих Правил, розуміють збиток, 
викликаний визначеними стихійними явищами. 
          3.4.6. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) збитки, що виникли 
внаслідок знищення (загибелі) або пошкодження застрахованого майна від ризиків 
стихійних явищ в результаті: 
а) бурі, вихору, смерчу, урагану, тайфуну, шторму – силового впливу вітрового напору та 
сторонніх предметів, що рухаються разом з ним, на застраховане майно; 
б) повені, паводку, затоплення ґрунтовими водами – впливу води на застраховане майно, що 
викликане підвищенням рівня ґрунтових вод, інтенсивним таненням (розтаванням) снігу, 
зливовими опадами, проривами штучних або природних гребель; 
в) землетрусу  - природних коливань ґрунту, що призвели до знищення (загибелі) або 
пошкодження застрахованого майна; 
г) просідання ґрунту, обвалу, оповзня – будь-яких раптових переміщень ґрунту, що 
призвели до знищення (загибелі) або пошкодження застрахованого майна; 
ґ) селі, сходу снігових лавин, падіння каміння – впливу на застраховане майно грязьових 
потоків, снігових лавин, падаючого каміння, що рухаються з гір; 
д) граду – випадення градин, розмір яких або інтенсивність випадіння перевищує середні 
багаторічні значення для місцевості, вказаної у Договорі страхування як територія 
знаходження застрахованого майна;       
е) ожеледі, сильного снігопаду – утворення льодяної корки, снігового покрову або 
налипання мокрого снігу на відкритих елементах застрахованого майна, що призвело до 
знищення (загибелі) або пошкодження застрахованого майна; 
є) дії морозів – механічного руйнування в елементах застрахованого майна, що викликане 
низькою температурою зовнішнього повітря, значення якої знаходяться за межами 
розрахункового діапазону для застрахованого майна; 
ж) зливи – короткострокових атмосферних опадів великої інтенсивності, звичайно у вигляді 
дощу або снігу. 
           3.4.7. При страхуванні від ризиків стихійних явищ, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування страховим захистом не покриваються: 
- збитки від вихору, бурі, урагану, смерчу або іншого руху повітряних мас, викликаного 
природними процесами у атмосфері, якщо швидкість вітру, який заподіяв збиток, не 
перевищувала 55 км/год. Швидкість вітру підтверджується довідками відповідних установ 
Гідрометцентру. 
- в разі страхування від повені або затоплення не підлягають відшкодуванню збитки від 
пошкодження водою внаслідок зруйнування (пошкодження) гідростанції, греблі, а також 
збитки, викликані пошкодженням (протіканням) даху застрахованих будівель, споруд; 
- збитки, які виникли внаслідок проникнення у застраховані приміщення та/або попадання 
на застраховане майно дощу, снігу, граду або бруду крізь незачинені вікна, двері, а також 
через отвори, що виникли внаслідок ветхості, будівельних дефектів, або інші отвори в 
будівлях, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі, вихру, урагану або смерчу; 
- збитки, які виникли внаслідок вологості всередині приміщення, споруди (пліснява, 
грибок та інше); 
- збитки від зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням 
вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар’єрів, засипкою пустот або 
проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких 
або газоподібних корисних копалин; 
- збитки від землетрусу, якщо при проектуванні, будівництві та експлуатації 
застрахованих будівель та споруд певним чином не враховувались сейсмічні та геологічні 
умови місцевості, в якій розташовані ці будівлі та споруди; 
- збитки, які виникли внаслідок впливу вогню; 

- збитки, завдані заходами пожежегасіння, які використовуються з метою запобігання 
подальшого розповсюдження вогню; 
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- збитки, які виникли внаслідок затоплення майна, що зберігалось у підвальних та 
інших напівпідвальних та заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 см від 
поверхні підлоги; 

- збитки, завдані резервуарам, рідинонесучим системам та сантехнічній арматурі в 
результаті механічного впливу гідро швидкісного напору та/або гідравлічного удару;  

- збитки, завдані в результаті механічних пошкоджень від напору води та інших рідин; 
- збитки, завдані резервуарам, рідинонесучим системам та сантехнічному обладнанню 

в результаті протиправних дій третіх осіб; 
- збитки, завдані внаслідок розширення рідин від перепадів температури; 
- збитки, що виникли внаслідок дії нормальних погодних умов, які є звичайними для 

даної пори  року. 
3.5. Страхування розповсюджується на страхові випадки, що настали в період дії 
Договору. Якщо страховий випадок відбувся в період дії Договору страхування з 
причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування 
буде виплачене тільки в тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що нічого не 
було відомо про ці причини. 

         3.6. Якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, не виплачується страхове 
відшкодування за збитками, що мали місце внаслідок: 

- пошкодження або знищення вітрин, вітражів, скляних стін, віконного та дверного 
скла розміром більше 1,5 квадратних метрів кожне, а також віконних та дверних рам 
або інших оздоблень, в яких закріплене таке скло; 

- пошкодження або загибелі закріплених на зовнішньому боці будівель та споруд 
предметів, таких як щогли, антени, відкриті електропроводи, світові рекламні 
установки, плакатні щити, захисні козирки або навіси вітрин. 

         3.7. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку, 
якщо стане відомим, що причиною знищення або часткового пошкодження застрахованого 
майна став тривалий строк його експлуатації. 
         3.8. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, не підлягають 
відшкодуванню будь-які збитки, що сталися внаслідок: 
         3.8.1. будь-якого роду військових дій та їх наслідків, громадянських хвилювань, 
заворушень, страйків, бунтів, локаутів, конфіскації, реквізиції, припинення роботи, арешту, 
знищення або пошкодження майна за розпорядженням цивільної або військової влади, 
примусової націоналізації, реприватизації, введення надзвичайного стану (положення), 
путчу, державного заколоту, перевороту, повстання, революції, проголошення стану війни; 
         3.8.2. терористичних актів та їх наслідків. Під терористичними актами також може 
розумітися використання насильства у політичних цілях, що включає будь-яке 
використання насильства з метою підтримання страху у суспільстві або будь-якої його 
частини; 
         3.8.3. стихійних явищ при оголошенні території місцезнаходження майна, що підлягає 
страхуванню, зоною стихійного лиха до моменту укладення Договору страхування; 
         3.8.4. впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі; 
         3.8.5. навмисних дій або грубої необережності Страхувальника (Вигодонабувача) або 
його повноважних представників (власників, засновників); 
         3.8.6. протизаконних дій або бездіяльності державних органів, органів місцевого 
самоуправління або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання 
вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають законам 
та іншим правовим актам; 
         3.8.7. невиконання Страхувальником (Вигодонабувачем) інструкцій з пожежної 
охорони, по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню застрахованого майна, а також 
використання цього майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно призначене. 

         3.9. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховиком не 
відшкодовуються також наступні збитки: 
         3.9.1. що виникли внаслідок корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших природних 
властивостей майна; 
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         3.9.2. що виникли внаслідок пошкодження машин, обладнання і транспортних засобів 
в результаті їх внутрішніх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами; 
         3.9.3. що виникли внаслідок виплати штрафів; 
         3.9.4. що виникли внаслідок застосування матеріалів та конструкцій, забракованих 
відповідними компетентними органами; 
         3.9.5. що виникли внаслідок заміни, ремонту або виправлення без згоди Страховика 
дефектних матеріалів і конструкцій, обладнання або їх частин; 
         3.9.6. що виникли внаслідок надмірних витрат коштів без згоди Страховика, 
спричинених змінами методів діяльності, проведенням модернізації безпосередньо перед 
моментом нанесення збитку, проведенням допоміжних заходів; 
         3.9.7. що виникли внаслідок ветхості застрахованого майна, часткового його 
руйнування або пошкодження внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних 
дефектів; 
         3.9.8. що виникли від падіння конструктивних елементів і уламків (частин) 
застрахованого майна (споруди, агрегату тощо), внаслідок часткового зруйнування або 
пошкодження цього майна внаслідок ветхості (зносу) та/або його виробничих (будівельних) 
дефектів; 
         3.9.9. що виникли внаслідок зупинок виробничого процесу, що мали місце внаслідок 
страхових випадків. 
         3.10. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із страхових 
випадків, крім тих, що зазначені у Розділі 3 цих Правил, якщо вони не суперечать цим 
правилам та чинному законодавству України. 
 

4.   ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА 

 

          4.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 
страхування зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку. 
          4.2.Страхова сума визначається за домовленістю між Страховиком і 
Страхувальником, або може визначатися Страховиком у відповідності до документів, що 
підтверджують вартість застрахованого майна. 
          4.3. Страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що 
діють на момент укладання Договору. 

 4.4. Вартість майна з метою його страхування, якщо інше не обумовлено Договором 
страхування, може визначатися таким чином: 
          4.4.1.  при страхуванні будівель та споруд, у тому числі житлових будинків, дачних 
будинків, які належать фізичним особам на праві приватної власності – за вартістю нової 
будівлі чи споруди у даній місцевості, яка аналогічна тій, що страхується, з урахуванням 
зносу та експлуатаційно-технічного стану останньої; 
          4.4.2. при страхуванні машин, обладнання та інвентарю – виходячи з суми, необхідної 
для придбання майна, що є аналогічним тому, що страхується, з урахуванням його зносу; 
          4.4.3. при страхуванні товарно-матеріальних цінностей (у тому числі сировини, 
напівфабрикатів), які купив Страхувальник – виходячи з витрат, необхідних для їх 
повторного придбання; 
          4.4.4. при страхуванні товарно-матеріальних цінностей, виготовлених 
Страхувальником, - виходячи з витрат виробництва, необхідних для їх повторного 
виготовлення; 
          4.4.5. при страхуванні майна, отриманого за правочинами внаслідок договірних 
відносин, у розмірі майнової відповідальності Страхувальника, але не вище вартості майна, 
яка визначається згідно з цими Правилами; 
          4.4.6. при страхуванні обладнання приміщень, які або належать Страхувальнику на 
праві приватної власності, або передані Страхувальнику у користування та/ або 
розпорядження на договірних умовах без вказівки їх вартості, виходячи з витрат, які 
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Страхувальник або власник приміщень здійснив для ремонту та/або повторного оздоблення 
цих приміщень; 
          4.4.7. при страхуванні предметів домашнього вжитку, меблів, інтер’єру та 
споживання, елементів оздоблення та обладнання квартири Страхувальника – громадянина 
– виходячи з витрат, необхідних для їх повторного придбання; 
          4.4.8. вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рідкісних 
речей має бути підтверджена документально. Колекції, картини, рідкісні та унікальні речі 
приймаються на страхування тільки у розмірі їх повної вартості, вказаної у відповідному 
документі компетентної установи, на момент укладання Договору страхування. На таких же 
умовах можуть бути прийняті на страхування вироби з коштовних металів, коштовного, 
напівкоштовного та виробного (кольорового) каміння (у тому числі монети, ордена, медалі, 
речі релігійного культу) та які представляють собою колекцію, або які є унікальними або 
антикварними. 
          4.5. Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому об’єкту або 
по сукупності об’єктів, вказаних в Договорі страхування. 

 4.6. Ліміти відповідальності по відшкодуванню витрат, визначених у п. 2.7. цих 
Правил, встановлюється окремо в Договорі страхування. 
          4.7. В Договорі страхування за згодою сторін може встановлюватися ліміт 
відповідальності як на окремі види застрахованого майна, так і на окремі види страхових 
ризиків по кожному страховому випадку. 

 4.8. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна) 
– частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору страхування. В разі 
умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його розмір 
не перевищує франшизу, і збиток підлягає відшкодуванню повністю, якщо його розмір 
перевищує франшизу. В разі безумовної франшизи відповідальність Страховика 
визначається розміром збитку за відрахуванням франшизи. Франшиза визначається за 
згодою сторін при укладанні Договору страхування у відсотках від страхової суми або в 
абсолютному розмірі. 
  

       5.   СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 

 

           5.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування,  
яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 
           5.2. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті за Договором 
страхування, Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що 
визначають розмір страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування, з урахуванням строку, об’єкту страхування і характеру страхового ризику. 
Базові страхові тарифи є невід’ємною частиною цих Правил. 
           5.3. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі 
відповідної статистики настання страхових випадків. Страховий тариф при страхуванні 
майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ визначається з урахуванням виду та 
вартості майна, місцезнаходження майна, наявності протипожежної системи та інших 
суттєвих в кожному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання страхових 
випадків. Річні базові страхові тарифи (у відсотках від страхової суми) для різних видів 
ризику, наведених у п. 3.2. цих Правил, видів майна та особливостей його розташування, 
наведені у Додатку 1 до цих Правил. 
           5.4. Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні майна від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, визначений при розрахунках відповідних 
страхових тарифів згідно п. 5.3. цих Правил становить 30 % від величини страхового 
тарифу. 

  5.5. Сплата страхового платежу може здійснюватися готівкою в касу Страховика або 
безготівковим розрахунком. 
           5.6. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право 
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник – нерезидент – у 
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іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 
            5.7. Страхувальник має право на сплату страхового платежу частинами в декілька 
строків за згодою сторін та відповідно до умов Договору страхування. 
            5.8. За Договором страхування, укладеним на строк менше одного року, страховий 
платіж сплачується в розмірах від суми річного страхового платежу, наведених в таблиці 1. 
При цьому кожний неповний місяць дії Договору страхування при розрахунках платежу 
вважається за повний. 

                                                                                                                               Таблиця 1.  

 

Страхові платежі при укладенні Договору на строк менше 1 року 
Строк 
страхування 
(місяці) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Платіж у % 
від річного 
платежу 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

             5.9.При припиненні Договору внаслідок несплати страхового платежу повністю або 
частково Страхувальник має право за згодою Страховика відновити Договір на умовах, 
передбачених Договором страхування. Строк страхування при цьому не продовжується. За 
збиток, який трапився в період з дати припинення Договору до моменту його відновлення 
Страховик відповідальності не несе. 
             5.10. В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою Страховика може 
внести в договір зміни стосовно розмірів страхової суми. При збільшенні страхової суми 
величина доплати страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою (1) для кожного 
об’єкту страхування окремо. При цьому на умовах цих Правил укладається додаткова угода 
до Договору страхування (адендум) з оплатою додаткового страхового платежу, 
розрахованого виходячи з повних місяців, що залишилися до закінчення строку Договору. 

                         ДСП = (П2 – П1) х К/Т 

де: П1, П2 – страхові платежі по першочерговій і кінцевій страховим сумам 
відповідно: 

К – кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії Договору страхування, 
при цьому неповний місяць приймається за повний. Т – строк дії Договору 
страхування в повних місяцях. 

 

6.   СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

      6.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою Страхувальника і 
Страховика і, як правило, на один рік, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
Договір страхування вважається короткостроковим, якщо він укладений на строк менше 
одного року. При цьому розмір страхового платежу визначається згідно з п. 5.8. цих Правил. 

Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
               6.2. В разі необхідності продовження Договору страхування Страхувальник 
повідомляє про це Страховика не менш ніж за 30 діб до закінчення строку дії Договору 
страхування, якщо інший строк не визначений у договорі, після чого за згодою сторін 
укладається адендум на додатковий строк дії Договору. Адендум набуває чинності на 
умовах, визначених у ньому. 

      6.3. Майно, визначене у Договорі страхування, є застрахованим на тій території, 
яка вказана в Договорі страхування, якщо інше не обумовлено Договором. 
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                                 7.   ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

               7.1. Договір страхування укладається на підставі наступних документів: 
а) на підставі письмової заяви по формі, встановленій Страховиком, або іншим чином, 
зручним для Страхувальника, який виявив бажання укласти договір страхування, і 
результатів огляду майна, що страхується, представником Страховика; 
б) копії договору про заставу/іпотеку майна, що відповідає вимогам, передбаченим чинним 
законодавством України (якщо такий Договір укладено); 

в) переліку та вартості будівель, які страхуються Страхувальником; 
г) переліку та вартості майна з зазначенням місця його знаходження, яке страхується 
Страхувальником; 
ґ) інших документів, необхідних для формування уявлення про ступінь ризику, пов’язаного 
з страхуванням майна (умови експлуатації, характеристика приміщень, де знаходиться 
майно), визначених Страховиком.  

      7.2. Страховик має право вимагати ознайомлення з документами, що посвідчують 
право власності (розпорядження, користування) Страхувальника на майно, яке підлягає 
страхуванню, та вартість цього майна. 
               7.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право вимагати у 
Страхувальника – юридичної особи баланс або звіт або довідку про фінансовий стан, 
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). 

      7.4. Після оформлення Договору страхування вказані в п.п. 7.1. – 7.3. цих Правил 
документи стають невід’ємною частиною Договору страхування. Страхувальник несе 
відповідальність за достовірність і повноту даних, представлених в заяві для укладення 
Договору. 
               7.5. При укладанні Договору страхування Страховик повинен обов’язково 
сповістити Страховика про всі укладені Договори страхування, а також про ті, що 
укладаються в цей час для страхування даного об’єкту страхування. 
               7.6. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити 
Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для 
визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі 
його настання (обсягу страхового ризику), якщо ці обставини не відомі Страховику. В 
цьому разі суттєвими можуть бути визнані обставини, повністю обумовлені Страховиком у 
заяві на укладання Договору страхування або в його письмовому запиті. 

      7.7. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком у 
письмовій формі. 

      7.8. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим 
полісом, що є формою Договору страхування. 
               7.9. У випадку втрати полісу страхування в період дії Договору страхування 
Страховик видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений поліс є 
недійсним, і ніякі виплати за ним не здійснюються. 

      7.10. Страхувальник згідно з укладеними Договорами страхування має право 
вносити страхові платежі лише в грошовій одиниці України, а Страхувальник – нерезидент 
у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством. 
               7.11. Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію 
відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків 
регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. 
  

8.    УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
 

               8.1. 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; 
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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 десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, 
якщо інше не передбачено умовами Договору; 

4) ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника-

громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 
Законом України „Про страхування”; 

5) ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України; 
6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 
7) з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 

законодавства України; 
8) з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 

законодавства України; 
9) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
         8.2. 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 пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 
         8.3. 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, фактичних виплат страхових сум та 
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. 
         8.4. 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, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 
         8.5. Сума страхових платежів, що повертаються за умовами п.. 8.3.-8.4. цих Правил, 
виплачується Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія Договору страхування 
припиняється. 

      8.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування. 

      8.7. Внесення змін до Договору страхування: 

         8.7.1. Зміни умов Договору страхування допускаються лише за взаємною згодою 
Страхувальника та Страховика. Якщо інше не передбачено Договором страхування, 
Сторона, яка має бажання змінити умови Договору страхування (ініціююча Сторона) 
подає іншій Стороні письмову заяву з пропозицією внести ці зміни та проект адендуму 
(Додаткової угоди, Додаткового договору, Додатку, Доповнення) до Договору 
страхування, інша Сторона у разі досягнення її згоди на внесення таких змін протягом 
п’яти робочих днів від дати отримання пропозиції підписує адендум до Договору 
страхування, якщо інша Сторона не згодна з внесенням таких змін до умов Договору 
страхування, то протягом п’яти робочих днів з дати отримання нею письмової 
пропозиції ініціюючої Сторони між Сторонами вирішується питання про дію Договору 
страхування на попередніх умовах або про припинення його дії. 
         8.7.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то з дати отримання 
неінеціюючою Стороною заяви з пропозицією про внесення змін до дати прийняття 
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рішення відповідно до підпункту 8.7.1. цих Правил, Договір страхування продовжує 
діяти на попередніх незмінених умовах. 

        8.8. Недійсність Договору страхування: 

           8.8.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення у 
випадках, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 
України та чинним законодавством України. 
           8.8.2. Відповідно до Закону України „Про страхування” Договір страхування 
визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі: 
1) якщо Договір страхування укладено після настання страхового випадку; 
2) якщо об’єктом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі 

судового вироку або рішення, що набуло законної сили. 
            8.8.3. У випадку визнання Договору страхування недійсним, кожна із Сторін 
зобов’язана повернути іншій Стороні все отримане за цим Договором страхування, якщо 
інші наслідки недійсності Договору не передбачені законодавством України. 
            8.8.4. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно 
чинного законодавства України. 

 

         9.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

           9.1.  Страхувальник має право: 
                       9.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування; 

           9.1.2. На одержання страхового відшкодування у випадку настання страхового 
випадку в розмірі фактично завданого (прямого дійсного) збитку в межах страхової суми 
з врахуванням конкретних умов Договору страхування. 
           9.1.3. Пропонувати внесення змін до умов Договору страхування стосовно строку 
(терміну) страхування та розміру страхової суми з відповідним перерахуванням 
страхового платежу. 
           9.1.4. Достроково припинити Договір страхування та отримати суму страхових 
платежів, які мають бути повернені, за умовами цих Правил або умовами Договору 
страхування. 
           9.1.5. При укладенні договору страхування призначати громадян або юридичних 

осіб для отримання страхового відшкодування (Вигодонабувачів), а також змінювати їх 
до настання страхового випадку шляхом внесення змін до договору страхування. При 
призначенні Вигодонабувача, останній набуває прав та обов’язків, визначених цими 
Умовами для Страхувальника. 

          9.1.6. На одержання дубліката договору страхування (страхового свідоцтва, полісу, 
сертифікату) у випадку втрати оригіналу. В разі повторної втрати страхового полісу 
протягом строку дії Договору страхування Страхувальник оплачує Страховику 
додатковий платіж в розмірі вартості виготовлення нового страхового полісу. 

                      9.1.7. За додаткову страхову премію, відновити початковий розмір страхової суми. 
       9.2. Страхувальник має право за згодою Страховика: 

          9.2.1. При укладенні Договору страхування встановлювати граничні суми виплат 
страхового відшкодування окремо за видом майна або за кожним страховим випадком в 
межах страхової суми; 
          9.2.2. Після отримання Страхувальником або Вигодонабувачем, якщо він 
зазначений у Договорі страхування і повинен отримати страхове відшкодування за 
Страхувальника, страхового відшкодування збільшити страхову суму шляхом укладення 
у письмовій формі адендуму (додаткової угоди) до Договору страхування на строк 
(термін) страхування, що залишився для чинного (діючого) Договору з внесенням 
додаткового страхового платежу згідно умов цих Правил та Договору страхування; 
          9.2.3. Протягом строку дії Договору страхування збільшити страхову суму або 
межі відповідальності Страховика за кожним страховим випадком шляхом укладення 
адендуму (додаткової угоди) до Договору страхування. 

       9.3. Страхувальник зобов’язаний: 
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          9.3.1. Під час і до моменту укладення Договору страхування надати інформацію 
Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі інформувати Страховика про будь-яку зміну умов 
страхового ризику, якщо це передбачено Договором страхування. 
Якщо інше не передбачено Договором страхування, у разі зміни ступенів і складу 
страхових ризиків, цін і розцінок на застраховане майно, складу застрахованого майна, 
перепрофілювання застрахованого майна і таке інше виконати необхідні заходи щодо 
зберігання застрахованого майна і в письмовій формі протягом 3 (трьох) календарних 
днів заявити про це Страховику на предмет: 
а) дострокового припинення Договору і повернення частини  страхового платежу; 
б)  внесення змін до Договору страхування. 
Якщо інше не передбачено Договором страхування, внесення змін до Договору 
страхування підлягає оформленню та укладенню між Сторонами адендуму (додаткової 
угоди, додатку, доповнення) до Договору страхування  протягом 15 (п’ятнадцяти) 
робочих днів Страховика. При невиконанні цієї умови з вини Страхувальника Договір 
припиняється. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то до 24-ї (двадцять 
четвертої) години дня внесення змін до Договору його попередні умови залишаються 
чинними, а з 00–00 годин наступного дня починають діяти нові змінені  умови Договору 
страхування. За відсутності такої заяви Страхувальника про необхідну зміну умов 
страхування, Страховик має право відмовити йому у виплаті страхового відшкодування 
при настанні страхового випадку, якщо це обумовлено Договором страхування 

             9.3.2. Сплачувати страховий платіж в розмірі і в порядку, обумовлених в 
Договорі страхування. 
             9.3.3. Виконувати передбачені законодавством та Договором страхування 
правила охорони та зберігання застрахованого майна в робочий та неробочий час, 
забезпечувати необхідний ступінь безпеки, передбачений для визначених місць 
розташування цього майна. 
             9.3.4. Вживати необхідних заходів безпеки під час проведення робіт, що 
безпосередньо стосуються цього майна, додержуватися правил, технологій та інструкцій 
з зберігання, експлуатації та обслуговування застрахованого майна, використовувати це 
майно тільки за його прямим призначенням, виконувати рекомендації компетентних 
органів та представників Страховика для запобігання завдання збитків та пошкоджень 
цьому майну, якщо це передбачено Договором страхування. 
             9.3.5. Повідомити Страховика про інші діючі (чинні) або такі, що одночасно 
укладаються, Договори страхування відносно тих же об’єктів страхування. 
             9.3.6. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
застрахованому майну внаслідок настання страхового випадку. 
             9.3.7. Повідомити Страховика та компетентні органи, визначені Договором 
страхування, про настання страхового випадку в строк (термін), передбачений умовами 
Договору страхування. 
             9.3.8. Негайно, як тільки стане відомо, повідомити Страховика про 
місцезнаходження втраченого застрахованого майна, якщо останнє знайдено. 
             9.3.9. У письмовій формі в установлений строк (термін) повідомити Страховика 
про зміни, які Страхувальник має намір внести до умов Договору. Нові умови Договору 
страхування  набувають чинності з дати укладення цих змін у відповідній формі згідно 
положень цих Правил або умов Договору страхування. 
             9.3.10. Умовами Договору страхування також можуть бути передбачені інші 
обов’язки Страхувальника. 

          9.4. Страховик має право: 
             9.4.1. Протягом строку Договору страхування перевіряти стан застрахованого 
майна, також відповідність повідомлених йому Страхувальником відомостей про стан 
застрахованого майна дійсним обставинам, незалежно від того, змінились чи ні умови 
страхування цього майна. 
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             9.4.2.Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати 
виконання Страхувальником вимог та умов Договору страхування. 
             9.4.3. Достроково припинити Договір страхування, і у такому випадку повернути 
Страхувальнику страхові платежі на умовах цих Правил та Договору страхування згідно 
чинного законодавства України. 

             9.4.4. Приймати участь в рятуванні, збереженні та зберіганні застрахованого 
майна, обирати та призначати експертів, сюрвейєрів, адвокатів, представників тощо для 
ведення справ з питань розміру збитків та врегулювання спорів (суперечок), вчиняти 
експертні перевірки їх роботи, надавати рекомендації щодо зменшення збитків, 
виступати від імені Страхувальника в судових справах та вживати інших необхідних для 
цього заходів. Ці дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов’язку 
виплатити страхове відшкодування за Договором страхування. 
             9.4.5. За необхідності направляти запити для отримання відомостей, пов’язаних 
із страховим випадком, Страхувальнику та Вигодонабувачу, якщо він є Стороною у 
Договорі страхування, до правоохоронних органів, органів внутрішніх справ, органів 
податкової служби, у тому числі підрозділів податкової міліції, кредитні та фінансові 
установи, банки, медичні заклади, інші відомства, установи та організації, які володіють 
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати 
причини та обставини страхового випадку. 
             9.4.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то відхилити вимогу 
Страхувальника та/або Вигодонабувача, якщо він є Стороною у Договорі страхування і 
повинен отримати страхове відшкодування за Страхувальника відповідно до умов 
Договору страхування, про отримання страхового відшкодування або обґрунтовано 
зменшити розмір відшкодування, якщо Страхувальник та/або Вигодонабувач, якщо 
такий обов’язок для Вигодонабувача зазначено у Договорі страхування, не виконує його 
рекомендації або розпорядження або не сприяє Страховику у вжитті заходів, 
передбачених підпунктом 9.4.4. цих Правил. 
              9.4.7. В разі появи (виникнення) сумнівів щодо обґрунтованості (законності) 
виплати страхового відшкодування, відстрочити таку виплату до моменту отримання 
підтвердження або спростування таких сумнівів на строк не більше 6 (шести) 
календарних місяців. 

           9.5. Страховик зобов’язаний: 
                          9.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

              9.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику. 
              9.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені) розмір якої встановлюється в Договорі 
страхування. 
               9.5.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 
умовами Договору. 
               9.5.5. За заявою Страхувальника у випадку вжиття ним заходів, що зменшили 
страховий ризик, або у разі збільшення вартості застрахованого майна переукласти з 
ним Договір страхування. 
               9.5.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан 
за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 
               9.5.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені й інші 
обов’язки Страховика. 

            9.6. Відповідальність сторін: 
               9.6.1. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, у разі 
невиконання вимоги про строк (термін) повідомлення про настання страхового випадку 
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Страхувальником без поважних причин, Страховик може відмовитись від виплати 
страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховик своєчасно дізнався 
про страховий випадок, або що відсутність у Страховика відомостей про це не могла 
вплинути на його обов’язок здійснити виплату страхового відшкодування. 
             9.6.2. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, у разі не 
виплати страхового відшкодування Страховиком в установлений строк (термін) без 
достатніх на це підстав, Страховик виплачує особі, якій він повинен був його сплатити, 
пеню у розмірі, визначеному Договором страхування. 
             9.6.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, у випадку 
затримки Страхувальником строку (терміну) сплати страхового платежу понад строк, 
встановлений Договором страхування, відповідальність Страховика не настає і 
укладений Договір страхування чинності не набуває. 
             9.6.4. Сплата Страхувальником неповної суми страхового платежу у визначений 
Договором страхування строк (термін) тягне часткову відповідальність Страховика на 
умовах, визначених Договором страхування. 
             9.6.5. Після виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести 
відповідальність до кінця строку дії Договору страхування у розмірі різниці між 
визначеною в ньому страховою сумою та загальною сумою здійснених виплат 
страхового відшкодування. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної 
страхової суми, то Договір страхування та його дія припиняються з моменту такої 
виплати. Страховик має право на залишки страхового платежу після виплати повного 
страхового відшкодування. 

 

             10.       ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

             10.1. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, то при настанні 
страхового випадку Страхувальник зобов’язаний без затримки повідомити про настання 
страхового випадку компетентні органи – органи, міліції, внутрішніх справ та інші 
уповноважені органи, установи, організації, заклади та протягом 3 (трьох) робочих днів, 
за винятком вихідних та святкових днів, але не пізніше, якщо інше не встановлено 
Договором страхування, повідомити про це Страховика або його представника, 
способом, який зазначено у Договорі страхування. Несвоєчасне повідомлення 
Страховика про настання страхового випадку без поважних причин надає останньому 
право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що 
Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку або що відсутність 
у Страховика відомостей про це не могла вплинути на його обов’язки сплатити страхове 
відшкодування. 
          10.2. При настанні страхового випадку Страхувальник та/або Вигодонабувач за 
Договором страхування зобов’язаний самостійно вжити всіх можливих заходів щодо 
зменшення розміру збитків та запобіганню їх подальшого поширення в обставинах, що 
склалися. Якщо інше не передбачено Договором страхування, то Страховик звільняється 
від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що Страхувальник та 
Вигодонабувач за Договором страхування, навмисно не вживав після настання 
страхового випадку можливих реальних заходів для їх зменшення. 

        10.3. При настанні страхового випадку Страхувальник або Вигодонабувач, якщо 
це передбачено Договором страхування, також зобов’язаний: 

           10.3.1. Подати Страховику письмову заяву обумовленої Договором страхування 
форми про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування з 
визначенням обставин страхового випадку. 
           10.3.2. Надати Страховику всю необхідну інформацію про страховий випадок, що 
відбувся, і завдані ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового 
випадку та розміру збитку. Сприяти Страховику в їх одержанні, якщо такої інформації 
та документів у Страхувальника не має. 



 17 

            10.3.3. Зберігати пошкоджене застраховане майно до прибуття представника 
Страховика або уповноваженої ним особи в тому вигляді, в якому майно знаходилось 
відразу після моменту настання страхового випадку та не вживати заходів щодо 
усунення наслідків страхового випадку до обстеження (огляду) застрахованого майна, 
якому завдано збиток, представником або уповноваженою особою Страховика, або до 
отримання від Страховика письмового дозволу на такі дії. Зміна картини збитку 
Страхувальником дозволяється тільки у випадку, якщо це необхідно за вимогами 
безпеки або для зменшення завданого збитку. 
            10.3.4. Надати Страховику можливість вчинити (здійснити) огляд та обстеження 
застрахованого майна, провести своє розслідування та встановити дійсні причини та 
розмір збитків. 

                  10.3.5. Приймати участь разом з Страховиком у визначенні розміру збитків. 
            10.3.6. Надати Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого 
застрахованого майна. Ці описи повинні надаватися в узгоджені з Страховиком строки з 
дня настання страхового випадку. Описи складаються з визначенням вартості 
пошкодженого, знищеного чи втраченого майна на день настання страхового випадку. 
Витрати на складення опису несе Страхувальник. 
          10.4. Страховик після отримання заяви про виплату страхового відшкодування 
зобов’язаний: 
          10.4.1. Забезпечити огляд застрахованого майна, для чого протягом 48 (сорока 
восьми) годин, без врахування вихідних та святкових днів, направити свого 
представника або уповноважену особу до місця та в час, які узгоджені з 
Страхувальником. 
           10.4.2. Скласти акт про страховий випадок та перелік пошкодженого, знищеного 
чи втраченого застрахованого майна. Страховий акт складається Страховиком або 
уповноваженою ним особою. Представник Страховика протягом 2 (двох) робочих днів з 
дня огляду застрахованого майна  після настання страхового випадку зобов’язаний 
скласти кошторис-розрахунок понесених збитків. Про місце та час складення такого 
кошторису-розрахунку він повинен завчасно повідомити осіб, відповідальних за це 
майно, з боку Страхувальника. Якщо ці особи чи їхні представники не з’явилися на 
призначений час складання кошторису, то такий кошторис складається за їхньої 
відсутності. За необхідності, Страховик робить запит щодо відомостей, пов’язаних з 
страховим випадком, до органів внутрішніх справ, міліції, медичних закладів, установ, 
організацій, інших осіб, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а 
також має право самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.  
            10.4.3.Разом з Страхувальником скласти кошторис по відновленню 
пошкодженого і заміні знищеного майна. На основі кошторисної документації і 
платіжних документів скласти калькуляцію збитку і визначити суму страхового 
відшкодування. 

 

11.   ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ТА ПЕРЕЛІК 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА 

РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

         11.1. Виплата страхового відшкодування виконується згідно умов Договору 
страхування після подання Страхувальником або, якщо це передбачено  Договором 
страхування, Вигодонабувачем заяви обумовленої Договором страхування форми про 
настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування з визначенням 
обставин страхового випадку та складання страхового акту (аварійного сертифікату), 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 
              11.2. Страховик зобов’язаний прийняти рішення про виплату страхового 
відшкодування або рішення про відмову у виплаті страхового відшкодуванні з 
обґрунтуванням такої відмови у виплаті після отримання таких необхідних документів: 
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              11.2.1. письмової заяви Страхувальника або, якщо це передбачено  Договором 
страхування, Вигодонабувачем 

 про настання страхового випадку, виплату страхового 
відшкодування та збиток у довільній формі, або в установленій формі, відповідно до 
умов Договору страхування; 

                    11.2.2. договору страхування (страхового полісу); 
                    11.2.3. складеного страхового акту; 

              11.2.4. правовстановлюючих документів на підтвердження права власності на 
майно, права  володіння, права користування або права розпорядження майном за 
цивільно-правовим або господарським договором та вартості майна; 

                    11.2.5. калькуляцію витрат на відновлювальні роботи; 
              11.2.6. документи з компетентних органів, при необхідності про обставини 
настання страхового випадку; 
              11.2.7.рішення суду або аудиторський висновок або висновок експерта, який 
містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню у зв'язку з настанням страхового 
випадку, який включається в обсяг відповідальності Страховика за Договором 
страхування, при необхідності. 

           11.3. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування: 
              11.3.1. Розмір збитку визначається з урахуванням оцінки майна на момент 
укладення Договору страхування та відповідно до умов цього Договору. 
                    11.3.2. Кожна з Сторін має право вимагати проведення незалежної 
експертизи, що проводиться за рахунок Сторони, яка вимагає такого проведення. 
Витрати на проведення експертизи за випадками, які визнаються після її проведення не 
страховими, покладаються на Страхувальника. 

           11.4. Збиток визначається: 
              11.4.1. При загибелі застрахованого майна – в розмірі його страхової суми за 
відрахуванням вартості його вузлів, деталей і таке інше, що придатні для подальшого 
використання. 
              11.4.2. При пошкодженні застрахованого майна – в розмірі витрат на його 
відновлення. 

           11.5. Витрати на відновлення (поновлення) включають: 
                    11.5.1. Витрати на матеріали і запасні частини, необхідні для відновлення. 

              11.5.2. Витрати на оплату робіт по відновленню. Витрати на відновлення 
визначаються за вирахуванням вартості зносу матеріалів і запасних частин, які 
замінюються в процесі відновлення (ремонту). Якщо виконується зміна пошкоджених 
частин незалежно від того, чи був можливим їх ремонт без загрози безпеки експлуатації 
застрахованого майна, Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість ремонту цих 
частин, але не вище вартості їх заміни. 

           11.6. Витрати на відновлення (поновлення) не включають: 
                    11.6.1. Витрати, пов’язані із зміною і/або покращанням застрахованого майна. 

              11.6.2. Витрати, пов'язані з тимчасовим ремонтом або відновленням 
застрахованого майна. 
              11.6.3. Витрати по профілактичному ремонту і обслуговуванню обладнання, а 
також інші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку. 
              11.6.4. Витрати по заміні або ремонту майна, яке знаходиться на гарантійному 
або на абонементному обслуговуванні, якщо завод-виробник або відповідне ремонтне 
підприємство зобов’язані здійснити заміну або ремонт безкоштовно в рахунок 
абонементних платежів. 

           11.7. Якщо до Договору страхування були внесені зміни стосовно розмірів 
страхової суми, Страховик здійснює страхове відшкодування збитку в розмірі, що не 
перевищує останньої вказаної в Договорі страхування страхової суми, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
            11.8. Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати майно, яке потребує 
ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою 
експлуатацією. 
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            11.9. Страховик не зобов'язаний виплачувати Страхувальнику ту частину 
страхового відшкодування, яке перевищує розмір збитку. 

            11.10. Страхове відшкодування по витратах, перерахованих у п.2.7 цих Правил, 
виплачується тільки в тому випадку, якщо це обумовлено в Договорі страхування. 
            11.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник не має 
права без згоди Страховика відмовлятися від майна, яке залишилось після страхового 
випадку, навіть і пошкодженого, а залишкова вартість такого майна підлягає 
вирахуванню з суми збитку. 
            11.12. У разі коли страхова сума становить певну частку дійсної вартості 
застрахованого майна на момент укладання договору страхування, страхове 
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених за страховим випадком 
збитків. Співвідношення страхової суми та страхової вартості встановлюється окремо за 
кожним видом застрахованого майна згідно умов Договору страхування. 
            11.13. Від суми страхового відшкодування утримується не внесена сума 
страхового платежу, яка сплачується частинами. 
            11.14. Відшкодування здійснюється з врахуванням розміру та виду обумовленої в 
Договорі страхування франшизи та з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником в 
порядку відшкодування заподіяного збитку від третіх осіб. Франшиза враховується 
тільки один раз незалежно від кількості збитків, завданих внаслідок настання одного 
страхового випадку. 
            11.15. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до 
Страхувальника діяли Договори страхування інших страхових організацій, Страховик 
виплачує відшкодування пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним 
договором страхування. У випадку припинення діяльності Страхувальника - юридичної 
особи, її права на отримання страхового відшкодування переходять до її 
правонаступника згідно чинного законодавства України. 
            11.16. У випадку смерті Страхувальника-громадянина – його права на отримання 
страхового відшкодування переходять до іншого громадянина або юридичної особи 
згідно чинного законодавства України. 

 

           12.    СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ 

 

            12.1. Рішення про виплату або відмову в виплаті страхового відшкодування 
приймається Страховиком в строк, не більший 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, якщо інше 
не передбачено Договором страхування, з дня надання Страхувальником документів, 
необхідних для прийняття рішення, та відомостей про обставини настання страхового 
випадку. Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування повідомляється 
Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин такої відмови протягом 10 
(десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення. Відмова Страховика у виплаті 
страхових відшкодувань може бути оскаржена Страхувальником у судовому порядку. 

         12.2. Страховик здійснює виплати страхового відшкодування протягом 15 
(п’ятнадцяти) робочих днів, за винятком вихідних та святкових днів, якщо інше не 
передбачено Договором страхування, з моменту прийняття рішення про таку виплату, 
залишаючи за собою право затримувати виплати страхового відшкодування в разі 
особливо складних обставин страхового випадку. За безготівкової форми розрахунків 
днем виплати страхового відшкодування є день списання грошових коштів з поточного 
рахунку Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
              12.3. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування, але 
не більше, ніж на 6 (шість) календарних місяців з дня отримання від Страхувальника 
заяви про настання страхового випадку, виплату страхового відшкодування та збиток у 
довільній формі, або в установленій формі, відповідно до умов Договору страхування у 
випадку, якщо: 
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              12.3.1. у Страховика з’явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав 
Страхувальника або, якщо це передбачено Договором страхування, Вигодонабувача на 
отримання страхового відшкодування. У такому разі відшкодування не виплачується до 
моменту, доки не будуть пред’явлені необхідні докази; 
              12.3.2. відповідними органами внутрішніх справ порушено кримінальну (карну) 
справу проти Страхувальника-громадянина або посадових осіб Страхувальника – 

юридичної особи, і здійснюється розслідування обставин, які призвели до виникнення 
збитку, у такому разі відшкодування не виплачується до моменту закінчення 
розслідування. 

              12.4. Якщо Страхувальнику повернули вкрадене застраховане майно або він чи 
Вигодонабувач за Договором отримав відшкодування завданих збитків від третіх осіб 
після виплати йому страхового відшкодування Страховиком, то Страхувальник або 
Вигодонабувач зобов’язаний повернути Страховику це страхове відшкодування за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з крадіжкою, витрат на ремонт або приведення до 
належного стану повернутого майна. У випадку, якщо Страхувальник або 
Вигодонабувач відмовляється повернути страхове відшкодування, право власності на це 
майно переходить до Страховика в розмірі сплаченого страхового відшкодування. 
              12.5. Якщо це передбачено Договором страхування, то Страховик має право 
відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник після настання 
страхового випадку не забезпечив належного зберігання та збереження  застрахованого 
майна, що було на той момент повністю або частково непошкоджене, або якщо збитки 
виникли до початку дії Договору страхування, але були виявлені після початку його дії. 
              12.6.Договором страхування може бути передбачено, що страхове 
відшкодування не виплачується, якщо: 
              12.7. Договором страхування може бути передбачено, що страхове 
відшкодування не виплачується, якщо: 
              12.7.1. Страхувальником-громадянином, керівництвом або посадовими особами 
Страхувальника - юридичної особи вчинені навмисні дії, спрямовані на настання 
страхового випадку. Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням 
ними громадянського чи службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без 
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової 
репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного 
законодавства України. 
              12.7.2. Страхувальник без поважних причин не повідомив, маючи можливість це 
зробити, в строки, визначені Договором страхування, про даний страховий випадок 
Страховику і в компетентні органи (органи правопорядку, пожежної охорони і інші), або 
цей факт не підтверджується даними органами, або створив Страховику перешкоди у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків. 

                          12.7.3. Страхувальник не виконав своїх обов'язків по Договору страхування. 
              12.7.4. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про об'єкт 
страхування або про факт настання страхового випадку. 
              12.7.5. Страхувальник отримав повне відшкодування збитків за Договором 
страхування від особи, винної у їх заподіянні. 
              12.7.6. Страхувальник не зробив відповідну заяву або надав невірні відомості у 
відношенні застрахованого майна, які мають істотне значення для оцінки страхового 
ризику при укладанні або в період дії Договору страхування, якщо це ним передбачено. 
              12.7.7. Страхувальник не усунув протягом узгодженого з Страховиком строку 
обставини, які помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких 
Страховик сповіщав Страхувальника, якщо такі дії Страхувальника та Страховика 
передбачені Договором страхування. 
              12.7.8. Страхувальник - громадянин вчинив навмисний злочин, що призвів до 
страхового випадку. 
              12.7.9.Експертизою, правоохоронними або судовими органами буде 
встановлено, що Страхувальник з метою збільшення компенсації включив в перелік 
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знищеного, втраченого або пошкодженого майна таке майно, яке внаслідок страхового 
випадку не було знищене, пошкоджене або втрачене. 

                          12.7.10. В інших випадках, передбачених умовами Договору страхування. 
              12.8. До Страховика після виплати страхового відшкодування по Договору 
страхування в межах фактично здійснених виплат переходить право вимоги, яке 
Страхувальник або інша особа, яка отримала страхове відшкодування, має до особи, 
відповідальної за причинений збиток. Якщо це передбачено Договором страхування, 
Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для реалізації 
даного права. Договором страхування може бути передбачено, що у разі якщо 
Страхувальник відмовиться від передачі таких прав або реалізація їх стане неможливою 
з його вини, то Страховик звільняється від обов'язку виплачувати страхове 
відшкодування в розмірі, що відповідає збитку, причиненому Страхувальнику власними 
вищевказаними діями, якщо це передбачено Договором страхування. Передача прав 
вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього від прийняття всіх 
можливих заходів по зменшенню збитку. 

           12.9. Передача права вимоги Страхувальником Страховику не звільняє 
Страхувальника  від необхідності прийняття всіх можливих заходів щодо зменшення 
розміру збитку. 

 

13.     ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

              13.1. Суперечки, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 
              13.2. Позов за вимогами, пов’язаними з страхуванням, може бути заявлений до 
Страховика в строк, передбачений чинним законодавством України. 
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Додаток № 1 

до Правил добровільного страхування від вогневих 
ризиків та  ризиків стихійних явищ №25 

 

 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

1. При страхуванні майна від вогневих ризиків та  ризиків стихійних явищ базові 
страхові тарифи встановлюються на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків.  

 

Таблиця 1  

Річні базові тарифи 

у відсотках від страхової суми 

Ризики Тарифи 

Пожежа, вибух, влучення блискавки (п.3.2.1 Правил) 0,9 

Смерч, ураган, буря, шторм, вихор, тайфун (п.3.2.2 Правил) 0,3 

Схід снігових лавин, обвали, оповзні, селі (п.3.2.3 Правил) 0,3 

Повінь, паводок, злива, град (п.3.2.4 Правил) 0,2 

Просідання ґрунту, затоплення ґрунтовими водами  
(п.3.2.5 Правил) 

0,3 

Падіння дерев, каміння (п.3.2.6 Правил) 0,2 

Землетрус (п.3.2.7 Правил) 0,5 

Ожеледь, морози та сильні снігопади, незвичайні для даної 
місцевості (п.3.2.8 Правил) 

     0,5 

Інші стихійні явища, обумовлені в Договорі страхування за 
додаткову страхову премію (п.3.2.9 Правил) 

       0,5 

 

2. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу 
розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коефіцієнтів, що 
наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за 
повний. 

 

Таблиця 2 

  

  Коефіцієнт короткостроковості 
Строк дії 
договору 
страхування 
(місяців) 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Коефіцієнт 
короткостро
ковості 
 

0,20 

 

0,30 

 

0,40 

 

0,50 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,75 

 

0,80 

 

0,85 

 

0,90 

 

0,95 

 

 

3. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом 
множення базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі коефіцієнти 
встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як 
характер діяльності Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, 
місцезнаходження об’єкту страхування, наявність протипожежної та охоронної систем та 
інших суттєвих факторів. 
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4. В залежності від величини  франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно 
таблиці 3: 

 

Таблиця 3 

 

Корегування тарифу за франшизою 

Франшиза Коефіцієнт 

0-0,1 1,15 

0,1-0,5 1,00 

0,5-1,0 0,95 

1,0-3,0 0,90 

3,0 та більше 0,85 

 

 

Допускається використання інших корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком 
коефіцієнту короткостроковості)  знаходиться  в діапазоні 0,1-7,0. 

  5. Норматив витрат на ведення справ становить 30%. 

 

 

 

Актуарій               Бабко В.Л. 
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