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До Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено п.5-9 

ст.6 Закону України “Про страхування”) №24, Правил добровільного страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №25 
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                                                    1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

       1.1. Страховик – Відкрите Акціонерне Товариство “Страхова Компанія  “Оранта-Січ”  на 
підставі даних Особливих умов добровільного страхування тварин (надалі - „Умови”) укладає 
зі Страхувальниками договори добровільного страхування тварин (надалі - „Договір 
страхування”). 
       1.2.Страхувальник - юридична особа або дієздатна фізична особа, в тому числі, 
зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка уклала зі Страховиком Договір 
страхування. 
       1.3.Вигодонабувач — юридична або фізична особа, в тому числі, зареєстрована як 
суб'єкт підприємницької діяльності, яка може зазнати збитків в результаті настання 
страхового випадку, та призначається Страхувальником для отримання страхових 
відшкодувань за Договором страхування. 
       1.4.Застрахована тварина - тварина, прийнята на страхування, та зазначена в Договорі 
страхування. 
       1.5.Страхова сума - визначена Договором страхування грошова сума, в межах якої 
Страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату при настанні 
страхового випадку. 
       1.6.Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 
страхової суми за Договором страхування у разі настання страхового випадку. 
       1.7.Страхова премія — плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести 
Страховику згідно з Договором страхування. 
       1.8.Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 

Франшиза може бути: 
- безумовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком; збитки, що не 

перевищують франшизи, не відшкодовуються; 
- умовна - збитки, що перевищують розмір франшизи, відшкодовуються в повному 

обсязі без вирахування франшизи; збитки, що не перевищують франшизи, не 
відшкодовуються. 

 Під збитками, відповідно до цього пункту Умов, розуміються збитки, які підлягають 
відшкодуванню згідно умов Договору страхування, укладеному на підставі цих Умов. 
       1.9.Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 
ознаки ймовірності та випадковості настання. 
       1.10.Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування або чинним 
законодавством України, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика 
здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу). 
       1.11.Особливі умови страхування – розроблені Страховиком та викладені в даному 
документі відповідно до чинного законодавства України і  на підставі яких укладається 
договір страхування. 
       1.12.Договір страхування (страховий поліс) – письмова угода між Страховиком і 
Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 
страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику (Вигодонабувачу), а 
Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати 
інші умови Договору страхування. 
Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, 
сертифікатом), що є формою Договору страхування. 
       1.13.Заява на страхування тварин - відомості, надані Страхувальником письмово за 
формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявлений намір про укладення 
Договору страхування.  
       1.14.Спеціалізована служба – суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, 
що надає організаційну та/або іншу необхідну допомогу від імені Страховика на користь 
Страхувальника /Вигодонабувача при виконанні Страховиком зобов’язань згідно умов 
Договору страхування. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

       2.1.Дані Умови визначають загальний порядок і умови добровільного страхування 
тварин. 
       2.2.Конкретні умови страхування визначаються при укладанні Договору страхування та 
можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін до настання страхового 
випадку, за умови, що такі зміни не суперечать чинному законодавству України. 
       2.3.Документами, що регламентують взаємовідносини Страхувальника і Страховика є: 

- чинне законодавство України; 
- ці Умови; 
- Договір страхування; 
- додаткові угоди до договору страхування. 

       2.4. Страхувальником може бути особа, яка має майновий інтерес і володіє та/або 
розпоряджається  та/або користується тваринами на законних підставах (в тому числі, на 
підставі права власності,  користування, господарського розпорядження). 

  

3. ОБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ. 
 

       3.1.Предметом (об’єктом) страхування є майнові інтереси Страхувальника 
(Вгодонабувача) , що не суперечать чинному законодавству України та пов’язані з 
володінням та/або користуванням та/або розпорядженням Тваринами, визначеними в 
Договорі страхування.  
       3.1.1.Майновим інтересом за цими Умовами є міра майнової зацікавленості 
Страхувальника (Вгодонабувача) в недопущені страхового випадку із застрахованими 
тваринами, внаслідок якого ці тварини буде втрачено або буде мати місце їх хвороба та/або 
падіж, що призведе до майнового збитку Страхувальника (Вгодонабувача). 
       3.2.На підставі даних Умов страхуванню підлягають продуктивні (сільськогосподарські) 
та непродуктивні тварини, які у відповідності з чинним законодавством належать 
Страхувальникові (Вгодонабувачу) чи членам його сім’ї, тобто особам, які  ведуть з ним 
спільне господарство, або постійно проживають з ним за однією адресою, на правах 
приватної власності, оренди, господарського управління, тимчасового користування, що 
визначають його законний майновий інтерес, а саме:  

3.2.1.Продуктивні тварини: 
 велика рогата худоба – віком від чотирьох місяців; 
 коні -  віком від шести місяців до п’ятнадцяти років; 
 свині -  віком від чотирьох місяців; 
 кролі - віком від двох місяців; 
 вівці, кози, віслюки, мули  - віком від шести місяців; 
 домашня птиця яйценосних порід - віком від трьох місяців; 
 бройлери - віком від одного до трьох місяців; 
 хутрові звірі, які розводяться - віком від двох місяців; 
 бджолосім’ї в вуликах. 

3.2.2.Непродуктивні тварини: 
 собаки - віком від чотирьох місяців до дев’яти років; 
 кішки - віком від чотирьох місяців до одинадцяти років; 
 плазуни, ящірки, черепахи; 
 декоративні гризуни; 
 декоративні та екзотичні птахи. 

3.3. За особливими умовами, які вказуються  в договорі страхування, можуть бути 
застраховані інші тварини. 

   

4. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. СТРАХОВІ РИЗИКИ. 
 

       4.1.Страховим випадком за цими Умовами є загибель ( падіж, знищення, вимушений 
забій або прирізка, евтаназія), пропажа (викрадення) або розлад здоров'я Тварини, що сталися 
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внаслідок фактичного настання страхових ризиків, перелічених в п.4.2. цих Умов. 
       4.2.За цими Умовами підлягають страхуванню наступні ризики: 
       4.2.1.“СТИХІЙНЕ ЛИХО” -  стихійні явища (буря, вихор, шторм, ураган, смерч, злива, 
град, землетрус, переміщення чи осідання ґрунту, сель, обвал, зсув, паводок, повінь, снігопад, 
льодохід та ін.); 
       4.2.2.“ПОЖЕЖА” – пожежа ( в тому числі, яка виникла внаслідок удару блискавки, 
короткого замикання електропроводки), за винятком протиправних дій третіх осіб (підпалу); 
       4.2.3.„ХВОРОБА” –   інфекційна  хвороба тварини; 
       4.2.4.„НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК” – дія  електричного  струму, сонячного або теплового 
удару, замерзання, задушення, отруєння токсичними речовинами, укус змії або отруйних 
комах, утоплення, покуси інших тварин, падіння в ущелину, напад диких звірів або бродячих 
собак, загибель на полюванні, потрапляння під транспортні засоби та інші травматичні 
ушкодження (включаючи ускладнення при пологах), вимушений забій (знищення) за 
розпорядженням спеціалістів ветеринарної  служби  у зв’язку із заходами боротьби із 
інфекційними хворобами.  
     4.2.5.„ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ” -   навмисне нанесення травми або знищення 
застрахованих тварин ( в тому числі вчинене шляхом підпалу), за виключенням незаконного 
заволодіння. 
      4.2.6.„КРАДІЖКА” - незаконне заволодіння (вчинене умисно, з будь-якою метою 
протиправне вилучення застрахованих тварин  у власника чи користувача всупереч їх волі 
шляхом крадіжки, грабежу чи розбою). 
       4.3. Продуктивні тварини приймаються на страхування за ризиками, 
диференційованими за віковими групами: 
       4.3.1. Доросле поголів’я у віці:  

-   свині, кролі не молодше 4 місяців, 
-   велика рогата худоба (надалі - ВРХ), вівці, кози, віслюки, мули від 6 місяців 

-   домашня птиця від 6 місяців, 
-   хутрові звірі, які розводяться від 6 місяців,  
-   коні від 1 року,  

       -   бджолосім’ї в вуликах,  
підлягає страхуванню на випадок : 

 загибелі (падіж, знищення, вимушений забій або прирізка) внаслідок ризиків 
передбачених в  

п.п. 4.2.1. – 4.2.5 цих Умов. 
 крадіжки згідно з п.4.2.6. цих Умов. 

      4.3.2. Молодняк : 
       -   ВРХ не молодше 4 місяців, 
       -    коні не молодше 6 місяців, 
       -   домашня птиця яйценосних порід не молодше 3 місяців, 
       -   кролі не молодше 2 місяців, 
       -   хутрові звірі, які розводяться не молодше 2 місяців, 
підлягає страхуванню на випадок загибелі (падіж, знищення, вимушений забій або прирізка) 
внаслідок ризиків передбачених в п.п. 4.2.1. – 4.2.2 цих Умов. 
       4.4. Непродуктивні тварини підлягають страхуванню на випадок: 

 загибелі ( автаназії) або розладу здоров'я  внаслідок ризиків передбачених в п.п. 4.2.1. 
–  4.2.5 цих Умов; 

 крадіжки згідно з п.4.2.6. цих Умов. 
 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ  І ОБМЕЖЕННЯ   СТРАХУВАННЯ. 
 

5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, на страхування не приймаються:  
5.1.1. Тварини які до укладання Договору страхування вважалися хворими та/або у яких 

лабораторними  дослідженнями установлена позитивна реакція на інфекційну хворобу;  
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5.1.2.Тварини, які перебувають у місцевості, де оголошений карантин, якщо такий має 
безпосереднє відношення до цих тварин. 

5.1.3. Тварини, утримання яких не відповідає зооветеринарним  вимогам. 
5.1.4. Тварини, які утримуються у спорудах, що знаходяться в зоні підвищеного ризику, 

якій загрожує повінь, зсув, обвал чи інші ризики - з моменту оголошення , в установленому 
чинним законодавством України порядку, про загрозу. 

5.1.5.Тварина, яка перебуває в стані дородового чи післяродового залежування. 
5.1.6.Тварини, вік яких не досяг або перевищує межу  обумовлену цими Умовами. 
5.1.7.Тварини, які  не пройшли необхідну реєстрацію в органах зооветеринарного нагляду  
(не мають зооветеринарного свідоцтва).  
5.1.8. Тварини, які не пройшли необхідні  щеплення (що підтверджується ветеринарною 

довідкою встановленого зразка). 
5.1.9. Непродуктивні тварини, які не зареєстровані належним чином у підрозділах 

Кінологічного союзу України, Українському товаристві мисливців та рибалок, Товаристві 
сприяння обороні України, Українському представництву Всесвітньої федерації любителів 
кішок „Пан Коцький”, інших установах та громадських об’єднаннях, що мають відповідні 
повноваження по видачі реєстраційних свідоцтв, експертній оцінці тварин тощо.  

5.2. Не відшкодовуються збитки, завдані Страхувальнику (Вигодонабувачу) внаслідок:  
5.2.1. Забою продуктивних тварин із господарських міркувань.    
5.2.2. Загибелі тварин у зв’язку з припиненням подачі електроенергії, не пов’язаним із 

стихією. 
5.2.3. Втрати здатності тварин до запліднення, як результат хвороби або нещасного 

випадку( якщо інше не передбачено Договором страхування). 
5.2.4.Використання тварин Страхувальником (Вигодонабувачем)  не за призначенням або 

використанням за призначенням, не вказаним в Договорі страхування. 
5.2.5.Грубої необережності  Страхувальника (Вигодонабувача), його  працівників, 

представників або членів його сім’ї . 
5.2.6. Будь-яких військових дій, вторгнення військ, повстання, громадських заворушень 

та страйків, терористичних актів, конфіскації, примусового вилучення, реквізиції чи іншого 
вилучення, накладеного правоохоронними або іншими, уповноваженими на це, органами. 

5.2.7.Впливу радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання. 
5.3. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страховий 

випадок стався внаслідок: 
5.3.1.Проведення бійцівських змагань або інших видовищних заходів. 

       5.3.2.Нападу іншої тварини, яка також є власністю Страхувальника (Вигодонабувача).  

       5.3.3.Глистяної інвазії. 
       5.3.4.Пологів, якщо спеціаліста ветеринарної служби було викликано пізніше двох годин 
від  початку пологової діяльності. 
       5.3.5.Харчового отруєння. 
       5.3.6.Алергічних реакцій на введення лікарських засобів або побічної, негативної дії 
лікарських засобів. 
       5.3.7.Вакцинації. 

5.4. Страхове відшкодування не виплачується в разі падежу, знищення (евтаназії), 
вимушеного забою або прирізки тварин, внаслідок дії подій, не пов’язаних із страховим 
випадком. 

5.5. Не відшкодовуються також непрямі збитки (упущена вигода), моральна шкода, 
збитки завдані третім особам внаслідок споживання (використання) проданої чи іншим 
шляхом переданої застрахованої тварини (тварин), які(а) загинули(а), захворіли(а) або 
зникли(а), і т. ін.  

5.6. Не вважається страховим випадком втрата Страхувальником тварини шляхом 
шахрайства.  

5.7.Не підлягають страховому відшкодуванню витрати Страхувальника, пов’язані з 
щепленням та іншими заходами з імунізації Тварин, які проводяться за вимогою служби 
ветеринарної медицини або є планово нею передбаченими. 
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5.8.Страхування окремої групи тварин або окремої тварини не дає права Страхувальнику 
на одержання страхового відшкодування за збитки, нанесені  іншій групі тварин або окремій 
тварині, які також належать Страхувальнику, не передбачених Договором страхування.  

 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВОЇ СУМИ. ФРАНШИЗА. 
 

6.1.При страхуванні продуктивних тварин розмір страхової суми на момент укладання 
договору страхування встановлюється Страховиком за  домовленістю із Страхувальником 
виходячи із одного з двох показників -  балансової вартості тварини (групи тварин) на 
останню звітну дату перед поданням заяви на страхування (якщо такий облік ведеться), або 
середньої  ринкової вартості  однієї тварини певної групи тварин з аналогічними якісними 
показниками. 
      6.2.Страхова сума по молодняку продуктивних тварин не повинна бути більшою ніж 50 % 
тієї, що встановлена Страховиком для страхування дорослих  тварин. 
      6.3.Визначення страхової суми при страхуванні непродуктивних тварин проводиться за 
домовленістю між Страховиком та Страхувальником, але ця сума повинна бути не вищою ніж 
ринкова вартість тварини з аналогічними паспортними даними і/або аналогічними якісними 
характеристиками. 
      6.4.Якщо це передбачено Договором страхування, до відповідальності Страховика 
додатково можуть включатися витрати Страхувальника, пов’язані з вимушеним забоєм 
(автаназією) тварини, а саме доставка тварини для вимушеного забою (евтаназії) на 
приймальний пункт (ветеринарний заклад), плата за розтин її трупа тощо. 
       6.5.В Договорі страхування можуть бути передбачені додаткові умови визначення 
страхових сум, обмеження у виплатах страхових відшкодувань. 
       6.6.Страхові суми в Договорі страхування встановлюються у грошовій одиниці  України. 
За згодою сторін у договорі страхування може бути зазначена страхова сума в іноземній 
валюті, еквівалентом якої є страхова сума у грошовій одиниці України (страхування “в 
еквіваленті”). 
       6.7. В Договорі страхування може встановлюватися франшиза безумовна або умовна.  
            

7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ ТА СТРАХОВА ПРЕМІЯ. 
 

7.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в 
Договорі страхування за згодою сторін. 

7.2.Страхові тарифи обчислюються Страховиком на підставі відповідної статистики 
настання страхових випадків по видах тварин. Базові річні страхові тарифи для різних видів 
страхових ризиків та типів тварин, наведено в Додатку № 1, що є невід’ємною частиною цих 
Умов.  
       7.3.Страхова премія розраховується Страховиком, виходячи з розміру страхової суми і 
страхових тарифів.  

7.4.Розмір страхової премії обчислюється шляхом множення страхової суми на 
конкретний страховий тариф, визначений в Договорі страхування за згодою сторін. 
       7.5.Страхова премія може бути сплачена готівкою в касу Страховика або шляхом 
безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Страховика. 
       7.6. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити 
платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальники – нерезиденти – у іноземній 
вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених 
чинним законодавством України. 

7.7.За згодою між Страхувальником та Страховиком при укладанні Договору страхування 
на термін один рік, страховий платіж може бути сплачений частинами (не більше 3-х).  

При цьому перша частина має складати не менш ніж 50% загального платежу (якщо інше 
не обумовлено договором страхування) і вноситься на поточний рахунок або в касу 
Страховика в день підписання Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором 
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страхування, решта - не пізніше ніж через три місяці після набуття Договором страхування 
чинності.   
       7.8.Страхувальник втрачає право на розстрочку сплати страхової премії, якщо до сплати 
чергового страхового внеску Страхувальник заявив про настання страхового випадку, якщо 
інше не обумовлено Договором страхування. У цьому випадку Страховик має право зажадати 
від Страхувальника достроково сплатити несплачену частину страхової премії або утримати 
несплачену частину премії із суми страхового відшкодування. 

   

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 
 

8.1. Договір страхування укладається строком на 1 (один) рік, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
        8.3.Дія Договору страхування закінчується о 24 годині дня, зазначеного в Договорі 
страхування як день його закінчення. 

8.4. Тварини за цими Умовами вважаються застрахованими тільки на тій території, яка 
вказана в Договорі страхування. Якщо застраховані тварини вилучаються з визначеної в 
Договорі страхування території страхування без попереднього узгодження із Страховиком, 
страхування цих тварин припиняється. 

8.5.Договором страхування може передбачатися страхування тварин під час їх 
перевезення, як по території України так і за кордон, на виставки, змагання тощо. При цьому 
відповідальність Страховика наступає з моменту, коли застрахована тварина знаходиться на 
відстані, яка перевищує 100 кілометрів від місця постійного перебування. 

8.6.Договори страхування діють на території України, а також за її межами, про що 
обов’язково вказується в конкретному Договорі страхування. 

     
9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

 

       9.1. Договір страхування тварин укладається на підставі письмової заяви-анкети 
Страхувальника (за встановленою Страховиком формою), яка є невід’ємною частиною 
Договору страхування. 
       9.2. Страхувальник, за вимогою Страховика, зобов'язаний заповнити заяву на страхування  
(надалі – „Заява на страхування”). Заява на страхування заповнюється власноручно 
Страхувальником або його уповноваженим представником. На прохання Страхувальника і з 
його слів заява може бути заповнена представником Страховика. Усі пункти заяви на 
страхування повинні бути заповнені розбірливим почерком, що не припускає подвійного 
тлумачення. Заповнена заява підписується Страхувальником або його представником.  

Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наведених ним в 
заяві на страхування.  
      9.3.При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити 
Страховику відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для визначення 
імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків від його настання 
(страхового ризику), якщо ці обставини не відомі та/або не можуть бути відомі Страховику. 
Істотними визнаються обставини, зазначені Страховиком у договорі страхування та/або в 
заяві Страхувальника на страхування. 

9.4.Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну із Сторін, укладати Договір 
страхування. 

9.5.Страховик приймає рішення про укладання Договору страхування на підставі 
отриманих від Страхувальника даних про об’єкт страхування. Страховик залишає за собою 
право відмовити від прийняття ризику на страхування без пояснення причин. 

9.6.Перед укладенням Договору страхування, Тварини, що беруться на страхування 
мають бути обов’язково оглянуті представником Страховика і/або незалежним експертом. 
При цьому уточнюються необхідні відомості, які дозволяють точно визначити 



 8 

(індивідуалізувати) тварину, а саме: вид, порода, масть, вік, стать,  ім’я (кличка), номер 
клейма, особливі прикмети  тощо. 

Крім того при страхуванні тварин перелічених в п.3.2.2. цих Умов, а також елітних 
(племінних) продуктивних тварин Страхувальник зобов’язаний пред’явити „Оціночний 
сертифікат”, або інший документ, який підтверджує вартість застрахованої тварини.       

9.7.По застрахованим тваринах, перелічених в п.3.2.1. цих Умов на страхування береться 
все поголів’я тварин окремого виду (якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування), яке належить на праві власності або на інших законних підставах 
Страхувальнику (Вигодонабувачу). При цьому кожна з тварин того самого виду і вікової 
групи повинна бути застрахованою на однакову страхову суму.  

9.8.По застрахованим тваринах, перелічених в п.3.2.2. цих Умов на страхування беруться 
окремі тварини в межах окремого виду. 

9.9.Страхування бджолосімей провадиться на наступних умовах: 
9.9.1.Договір страхування бджолосімей укладається: 

 в період після весняного обльоту і до входу в зиму з обов’язковим оглядом 
вуликів та встановленням наявності в них бджолосімей в стані нормального 
розвитку; 

 тільки після перевірки ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, якщо він є, а в 
разі відсутності – після ветеринарно-санітарного огляду пасіки відповідним 
компетентним фахівцем, що має необхідні повноваження, зі складанням 
засвідченої належним чином довідки про санітарно-епізоотичний стан пасіки. 

       9.9.2.Додатково або окремо від Договору страхування бджолосімей може бути укладений 
Договір страхування вуликів та/або основної  бджільницької продукції (віск, мед).  
       9.9.3.До Договору страхування пасіки, в цілому або її складових, обов’язково додається 
акт з точним описом кожного вулика (достатнім для ідентифікації, або таким що виключає 
заміну вулика) і адресою їх місцезнаходження. 
       9.10.Договір страхування укладається відповідно до цих Умов в письмовій формі між 
Страхувальником і Страховиком, згідно чинного законодавства України. 

9.11.Факт укладення Договору страхування може додатково посвідчуватись страховим 
свідоцтвом ( полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 
       9.12.У випадку втрати страхового поліса в період дії Договору страхування Страховик 
видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений поліс вважається 
недійсним і ніякі виплати по ньому не здійснюються.  
       9.13.За вимогою Страхувальника Страховик має прийняти рішення про коригування умов 
Договору страхування, якщо  в період його дії відбувається зміна ступеня ризику або обсягу 
страхової відповідальності, при умові доведення доцільності та обґрунтованості даного 
коригування Страхувальником, або відмовити в коригуванні, якщо вимога Страхувальника є 
необґрунтованою і недоцільною.   
       9.14. Якщо після укладання Договору страхування буде встановлено, що Страхувальник 
повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про обставини, зазначені у пункті 9.3. 
цих Умов та/або свідомо приховав від Страховика обставини, що мають істотне значення для 
визначення ступеню страхового ризику, Страховик має право відмовити Страхувальнику у 
виплаті страхового відшкодування, а також вимагати визнання Договору страхування 
недійсним. 

 

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 
 

10.1. Страховик зобов’язаний: 
10.1.1.Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

       10.1.2.Скласти протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 
страхового випадку, акт огляду місця події за участю Страхувальника чи уповноваженої ним 
особи, при потребі, спеціалістів відповідного фаху(ветеринарів, криміналістів, експертів 
тощо) і вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу. 
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10.1.3. Прийняти рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування 
на протязі  10- ти днів після отримання всіх необхідних документів, згідно з розділом 12 цих 
Умов. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування  здійснити  виплату 
протягом 30-ти днів, з моменту прийняття такого рішення.  

10.1.4.Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником в разі настання страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору 
страхування. 

10.1.5.Страховик  несе  майнову  відповідальність  за несвоєчасне здійснення страхової  
виплати  (страхового  відшкодування)  шляхом сплати   страхувальнику  неустойки  (штрафу,  
пені),  розмір  якої визначається умовами Договору страхування; 

10.1.6.У разі відмови у виплаті страхового відшкодування або ухвалення рішення 
зменшити розмір  страхового відшкодування повідомити про це Страхувальника в письмовій 
формі з обґрунтуванням причин відмови в 5 (п'яти) денний термін. 

10.1.7.За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь 
страхового ризику, або збільшення вартості/ціни  Тварини/ групи тварин, переукласти 
Договір страхування. 

10.1.8.Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за 
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

10.2. Страховик має право: 
10.2.1. При укладанні Договору страхування вимагати у Страхувальника будь-яку 

інформацію та документи стосовно Тварин, які підлягають страхуванню. 
10.2.2. Після подання заяви-анкети на страхування та в період дії Договору страхування 

проводити огляд умов утримання Тварин, експертизу, перевіряти достовірність наданої 
Страхувальником інформації про об’єкт страхування, в тому числі по первинних 
бухгалтерських документах. 

10.2.3.У разі збільшення ступеня страхового ризику вимагати від Страхувальника сплати 
додаткового страхового платежу. В цьому випадку Страховик на власний розсуд або за 
заявою Страхувальника про зміни в ступені ризику може здійснити перерахунок страхового 
платежу, про що повинен повідомити в письмовій формі Страхувальника. 

10.2.3.1.Страхувальник в такому разі повинен підписати відповідну додаткову угоду до 
Договору страхування та сплатити додатковий страховий платіж в строк, передбачений 
додатковою угодою. 

10.2.3.2.Якщо вимоги, викладені в п. 10.2.3.1. даних Умов, не будуть виконані 
Страхувальником, Страховик не сплачує страхове відшкодування що до страхових випадків, 
які сталися за ризиками, ступінь яких збільшився, з моменту, зазначеного в додатковій угоді 
як кінцевий термін сплати додаткового страхового платежу, до моменту виконання 
Страхувальником умов п. 10.2.3.1. цих Умов. 

У випадку відмови Страхувальника сплатити додатковий страховий платіж він письмово 
повідомляє про це Страховика протягом трьох робочих днів з моменту отримання пропозиції 
від Страховика укласти додаткову угоду. У такому разі Договір страхування припиняє свою 
дію і вважається розірваним за ініціативою Страхувальника. При цьому Договір страхування 
припиняє свою дію на умовах, викладених у п.16.2.1. цих Умов. 

10.2.4.Робити запити у компетентні органи відносно причин, обставин та наслідків 
страхового випадку. 

10.2.5.На проведення незалежної експертизи (розслідування) за власний рахунок в разі 
незгоди з висновками експертизи, комісії із розслідування причин, обставин та наслідків 
страхового випадку, якщо збитки сталися за обставин, з’ясувати які за наданими 
Страхувальником документами неможливо. 

10.2.6.Вимоги (регресу) до осіб, винних у настанні страхового випадку. 
10.2.7.Вимагати від Страхувальника та/або Вигодонабувача повернення виплаченого 

йому страхового відшкодування у випадку, якщо виявляться такі обставини, які відповідно до 
цих Умов та/або чинного законодавства України дають Страховику право на відмову у 
виплаті страхового відшкодування. 

10.2.8.Зменшити суму страхового відшкодування на суму відшкодування, сплаченого, в 
будь-якій формі третіми особами. 
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10.2.9.На відстрочення виплати страхового відшкодування, при необхідності проведення 
додаткового розслідування, експертизи, про що повідомляється Страхувальник в письмові 
формі із  зазначенням терміну такого відстрочення, але не більш ніж 60 днів з дня отримання 
Страховиком всіх необхідних документів, зазначених в р. 12. цих Умов. 
              10.2.10. Достроково припинити дію Договору страхування в порядку, встановленому 
чинним законодавством України, з письмовим повідомленням Страхувальника про причини 
такого рішення. 

10.2.11.Відмовити Страхувальникові у виплаті страхового відшкодування у випадках, 
передбачених чинним законодавством України та/ або цими Умовами. 

10.3. Страхувальник зобов’язаний: 
10.3.1.При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі 
письмово інформувати його про будь-яку зміну ступеню страхового ризику та положень 
Договору страхування протягом 3 (трьох) календарних днів з дати такої зміни. 

10.3.2.Своєчасно вносити страхові платежі у встановлені Договором страхування строки. 
10.3.3.Письмово повідомляти Страховика про інші діючі (або ті, що укладаються) 

Договори страхування щодо об’єкту страхування, зазначеного в Договорі страхування. 
10.3.4.Утримувати Тварини у відповідності з протипожежними правилами, 

дотримуватися зооветеринарних правил щодо утримання та годівлі Тварин, виконувати 
вимоги відповідних компетентних органів нагляду в повному обсязі. 
        10.3.5.Вживати усіх можливих  заходів щодо спасіння і надання допомоги застрахованим 
Тваринам, 
запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. 
Вживаючи такі заходи,  Страхувальник повинен дотримуватись рекомендацій Страховика, 
якщо вони повідомлені Страхувальнику.   
        10.3.6.Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхової, в строк, 
передбачений умовами Договору страхування. 

 10.3.7.Надавати представникові Страховика або незалежному експерту можливість 
огляду умов утримання Тварин, їх годівлі та використання до укладання Договору 
страхування, в період його дії та туш після загибелі Тварин внаслідок страхової події. 
         10.3.8.Виконувати в повному обсязі умови Договору страхування і цих Умов.  При 
цьому, порушення умов Договору страхування і цих Умов Вигодонабувачем і/або особами, 
які є членами сім’ї Страхувальника та/або особами, що ведуть з ним спільне господарство, 
або постійно проживають з ним за однією адресою, та/або є його найманими працівниками 
розцінюється як порушення цих Умов самим Страхувальником. 
        10.3.9.Негайно (але не пізніше двох робочих днів) як тільки Страхувальнику стане відомо 

про те, що заподіяний збиток в повному обсязі або частково відшкодований третьою особою, 
письмово повідомити про це Страховика. 

10.3.10.Повернути Страховику суму виплаченого страхового відшкодування (його 
частину) протягом п’яти банківських днів з моменту отримання вимоги Страховика згідно з 
п.п. 10.2.7., 10.2.8. цих Умов. 
       10.3.11.Вжити всіх можливих заходів та виконати всі необхідні формальності для 
забезпечення реалізації Страховиком права регресу до особи, винної в настанні страхового 
випадку, в тому числі передати Страховику всі наявні в нього документи, що підтверджують 
вину особи у завданні збитку. Якщо використання цього права, в разі, коли воно має місце, 
виявилось за вини Страхувальника неможливим (ненадання документів, пропущення строків 
давності і т.п.), Страховик звільняється від обов’язку виплатити страхове відшкодування, 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 
       10.3.12.Негайно (протягом двох робочих днів) письмово повідомити Страховика, якщо 
викрадена  застрахована тварина знайдена і повернута Страхувальнику, або якщо 
Страхувальнику стало відомо про місцезнаходження викраденої тварини. 
        10.3.13.Якщо викрадена застрахована тварина знайдена і повернута Страхувальнику, 
протягом місяця повернути Страховику отримане страхове відшкодування за викрадену 
тварину. 
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10.3.14.Письмово повідомити Страховика про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, 
виділення, перетворення) або ліквідацію, припинення діяльності Страхувальника (якщо він є 
юридичною особою) в п’ятиденний термін після прийняття рішення відповідними органами. 

При цьому права і обов’язки, що випливають із Договору страхування, переходять до 
правонаступника Страхувальника. 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки Страхувальника. 

10.4. Страхувальник має право: 
       10.4.1.На одержання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку по 
застрахованому ризику в межах страхових сум, зазначених у Договорі страхування. 
       10.4.2.На заміну до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором 
страхування, Вигодонабувача, зазначеного в договорі страхування, іншою особою, письмово 
повідомивши про це Страховика за три календарних дні до дати такої передбачуваної заміни. 
       10.4.3. На одержання дубліката Договору страхування (полісу) у випадку його втрати. 
Після видачі дубліката втрачений Договір страхування ( поліс) вважається недійсним, 
страхові виплати по ньому не здійснюються. 
      10.4.4.На дострокове припинення дії Договору страхування з письмовим повідомленням 
Страховику  
причин такого рішення на умовах , визначених розділом 15 цих Умов. 
       10.4.5.Подати заяву на переукладення Договору страхування у разі здійснення ним 
заходів, що зменшили ступінь страхового ризику, або при збільшенні вартості/ціни поголів’я 
застрахованих Тварин. 
       10.4.6. За згодою зі Страховиком передати права та обов’язки за Договором страхування 
іншій особі за певною групою застрахованих тварин або за окремою твариною, якщо дана 
особа має законний  
майновий інтерес в даній групі застрахованих тварин або окремій тварині, що оформлюється 
Додатковою угодою до Договору страхування і стає невід’ємною його частиною.   
 

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО 

МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 
 

11.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник  повинен: 
11.1.1.Негайно у межах розумної доцільності провести всі можливі заходи для рятування 

застрахованої Тварини ( Тварин ). 
11.1.2.Протягом 24 годин (крім вихідних і святкових днів) повідомити Страховика про 

загибель  
(падіж, знищення, автаназію,  вимушений забій або прирізку) або отримання травматичних 
ушкоджень застрахованими тваринами внаслідок настання страхового випадку. При цьому 
вказати час, місце, характер нанесеної шкоди та приблизний її розмір, причини і обставини 
виникнення події і можливі заходи, направлені на мінімізацію збитків. 

Повідомлення може бути надане в будь якій письмовій формі: факсимільним зв’язком,  
поштою або доставлено особисто за адресою Страховика чи через посередників.  

11.1.3.Негайно (протягом 24 годин) звернутися до гідрометеорологічної служби у разі 
загибелі об’єкту страхування внаслідок стихійного явища, до служб державної ветеринарної 
медицини відносно падежу, вимушеного забою або отримання травматичних ушкоджень 
тваринами, а також до інших відповідних служб, в компетенцію яких входять події аналогічні 
тій, що призвела до настання страхового випадку, при виникненні вогню терміново 
сповістити органи державного пожежного нагляду, та надати Страховику підтверджуючі 
документи. 

11.1.4.Якщо є хоча б найменші підстави вважати, що збиток є наслідком протиправних 
дій третіх осіб, звернутися в органи Міністерства Внутрішніх Справ і надати Страховику 
відповідні документи. 

11.1.5. Забезпечити збереження туш тварин, що загинули внаслідок настання події, що 
може бути визнаний страховою, до прибуття представника Страховика (уповноваженого ним 
незалежного експерта) в тому вигляді, якого вони набули після події, якщо інше не 
обумовлено в Договорі страхування. 
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11.1.6. Погодивши місце та час, при потребі надати представнику Страховика 
(уповноваженому ним незалежному експерту) можливість огляду загиблих Тварин та/або 
картини місця страхового випадку, якщо тварин було викрадено.  

11.1.7.Надати Страховику достовірну інформацію і документи, що містять відомості про 
причини, обставини та наслідки настання події, що має ознаки страхового випадку. 
       11.1.8.Вжити всіх заходів щодо забезпечення права вимоги до  особи, відповідальної за 
заподіяння збитку, якщо така є, а також передати це право Страховику.  

  

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. 
 

       12.1.Для отримання страхового відшкодування, крім письмового повідомлення про 
подію, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Вигодонабувач) має надати 
Страховику заяву про виплату страхового відшкодування та наступні документи:  
- Договір страхування ( поліс ) ; 
- Документ ( або його засвідчена копія ), що підтверджує майновий інтерес на застраховану 
Тварину; 
- Довідку відповідної компетентної установи ( гідрометеорологічної служби,  органів 
державного пожежного нагляду, підрозділів міністерства надзвичайних ситуацій України, 
органів внутрішніх справ та інших відповідних служб) з підтвердженням факту події, що 
може бути визнана страховим випадком, з зазначенням причини та обставини її виникнення, 
та/ або осіб винних в настанні страхового випадку  (зокрема – рішення суду). 
     12.2. При загибелі (падежу) застрахованих тварин внаслідок  хвороби до документів, 
перерахованих в п.12.1. цих Умов Страхувальником має бути додано:  
- Протокол розтину трупу застрахованої Тварини з зазначенням причин її захворювання, 
загибелі (падежу) або  вимушеного забою (автаназії) ; 
 - Акт спрямування тварини на вимушений забій (автаназію), якщо такий є; 
- Документ що підтверджує  непридатність  до вживання м’яса (всієї туші або її частини) 
вимушено забитої тварини, якщо такий є ( стосується тільки продуктивних тварин); 
- Копія рішення карантинної інспекції або іншого уповноваженого ветеринарного органу про 
оголошення карантину в регіоні та про заходи боротьби із інфекційними хворобами; 

- Квитанції, прибуткові ордери, товарно-касові чи інші розрахункові документи, що 
підтверджують витрати Страхувальника на проведення заходів щодо запобігання та 
зменшення збитків, в т.ч. сплату за лікування хворої тварини, медикаменти тощо; 

12.3. При загибелі (падежу) застрахованих тварин внаслідок нещасного випадку до 
документів, перерахованих в п.12.1. цих Умов Страхувальником має бути додано: 
- Висновок – довідка ветеринарного лікаря або служби  ветеринарної медицини про причини  
загибелі  або вимушеного забою (автаназії) застрахованої тварини; 
- Експертний висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, якщо тварина 
загинула внаслідок отруєння; 
- Акт спрямування тварини на вимушений забій (автаназію), якщо такий є; 
- Документ що підтверджує  непридатність  до вживання м’яса (всієї туші або її частини) 
вимушено забитої тварини, якщо такий є ( стосується тільки продуктивних тварин); 
- Квитанції, прибуткові ордери, товарно-касові чи інші розрахункові документи, що 
підтверджують витрати Страхувальника на проведення заходів щодо запобігання та 
зменшення збитків, в т.ч. сплату за лікування хворої тварини, медикаменти тощо; 

       12.4.При викраденні застрахованих тварин до документів перерахованих в п.12.1. цих 
Умов Страхувальником має бути додано:  

 постанови органів МВС України, що підтверджують факт викрадення 
застрахованої тварини. 

12.5.В тому разі, якщо тварини, застраховані за Договором страхування, передані під 
заставу, і страхове відшкодування, згідно з Договором страхування, може бути виплачено 
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Заставодержателю (Вигодонабувачу), Страхувальник зобов’язаний надати Страховику 
Договір застави та довідку про наявність дійсної вимоги Заставодержателя та її розмір. 

12.6.Для виплати страхового відшкодування Страхових складає страховий акт протягом 
10 днів з  дня отримання Страховиком всіх необхідних документів згідно з переліком 
визначеним в  пп. 12.1. – 12.4. цих Умов. 

12.7.Конкретний перелік документів, що подається Страхувальником при настанні 
страхового випадку, визначається Договором страхування. 

 

13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

 

13.1.Після отримання повідомлення і відповідних документів про страховий випадок 
Страховик зобов’язаний:  
- З’ясувати обставини страхового випадку, скласти акт огляду місця події та визначити розмір 
збитку; 
- Зробити розрахунок суми страхового відшкодування; 
- Скласти страховий акт;  
- Виплатити страхове відшкодування  в строк, установлений цими Умовами; 
- Повідомити Страхувальника про відмову у виплаті страхового відшкодування,   в строк 
установлений цими Умовами.  

13.2. Розрахунок збитку проводиться після перевірки всіх обставин, пов’язаних зі 
страховим випадком, необхідних документів,  а також відомостей, наданих організаціями і 
установами в компетенції яких знаходиться підтвердження факту настання страхової події. 

13.3.У випадку загибелі (знищення, падежу, автаназії ) Тварин внаслідок стихійного лиха, 
пожежі, нещасного випадку, хвороб розмір збитку визначається окремо для кожного виду 
тварин, виходячи з розміру страхової суми для окремої тварини, помножену на кількість 
загиблих тварин в даному виді, з урахуванням додаткових, передбачених Договором 
страхування, витрат Страхувальника за вирахуванням вартості реалізованого м’яса, 
придатного до їжі  з врахуванням п.13.8. цих Умов. 
       13.4.В разі наявності придатного для вживання м’яса у вимушено забитої або загиблої 
тварини, для окремих видів продуктивних  тварин встановлюються норматив виходу м’яса від 
живої ваги тварини, 
 а саме:  
 

 

 

Велика рогата худоба 

Середньої вгодованості 46,1 % 

Нижче середньої 
вгодованості 43,0 % 

Худа  39,1 % 

Коні від 1 року 

 

1 категорія 54,2 % 

2 категорія 50,7 % 

Коні від 6 місяців до 1 року 
1 категорія 54,2 % 

2 категорія 50,7 % 

Свині 
Середньої вгодованості 66,8 % 

Нижче середньої 
вгодованості 63,3 % 

 

13.4.1.Якщо Страхувальником надано довідку про здачу тварин на вимушений забій та 
отриману за це суму компенсації, в якій вказана кількість реалізованого м’яса, яка є навіть 
меншою норми виходу, то розмір збитку розраховується виходячи з розміру страхової суми 
для окремої тварини, помножену на кількість забитих тварин в даному виді, з урахуванням 
додаткових, передбачених договором страхування, витрат Страхувальника та вирахуванням 
придатного до їжі та реалізованого м’яса, вихід якого розраховано за вищевказаним 
нормативом  з врахуванням п.13.8. цих Умов. 
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13.5.Розмір збитку при страхуванні бджолосімей визначається наступним чином: 
- У разі загибелі (знищення) або викрадення – в розмірі страхової суми за даним видом бджіл 
на одну бджолосім’ю, помножену на кількість загиблих (знищених) або викрадених 
бджолосімей з врахуванням п.13.8. цих Умов.  
- У разі пошкодження вулика – в розмірі узгодженої зі Страхувальником вартості ремонту, 
встановленої на підставі квитанції або іншого розрахункового документа організації, яка 
проводила ремонт з врахуванням п.13.8. цих Умов. 

13.6. Розмір збитку за загиблих або вимушено забитих хутрових звірах визначається 
відповідно до п. 13.3. цих Умов із вирахуванням вартості шкурок. У разі падежу кролів сума 
збитку встановлюється із вирахуванням вартості шкурок, а при вимушеному забої - з 
вирахуванням вартості шкурок і придатного до вживання м’яса  з врахуванням п.13.8. цих 
Умов .  

13.7. При пропажі (викрадені) застрахованих тварин внаслідок протиправних дій третіх 
осіб розмір збитку визначається окремо для кожного виду Тварин в повному розмірі 
страхової суми для окремої Тварини, помножену на кількість викрадених тварин  вданому 
виді з врахуванням п.13.8. цих Умов  
       13.8.Страхове відшкодування виплачується в розмірі фактично завданого збитку, згідно 
розрахунку, за вирахуванням франшизи та відшкодування, отриманого від інших Страховиків 
за Договорами страхування відносно аналогічних об’єктів страхування або страхових ризиків, 
а також отриманого від третіх осіб,  але в межах визначеної договором страхування страхової 
суми за окремою Твариною та/або групою тварин.   

13.9.Якщо Страхувальнику було надане право по внесенню страхових внесків по 
частинам, то Страховик при виплаті страхового відшкодування, утримує не внесену частину 
страхового внеску. 

13.10.Якщо у період дії Договору страхування страхові випадки виникали неодноразово, 
то попередні страхові виплати на відповідну суму зменшують страхову суму. При цьому 
безумовна франшиза, визначена в умовах Договору страхування, вираховується при настанні 
кожного страхового випадку.   
       13.11. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором страхування, 
в межах фактичних витрат, переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що 
одержала  страхове відшкодування,  має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 
       13.12.Якщо виникає сумнів у правильності висновків спеціаліста ветеринарної медицини 
про причини загибелі (падежу) або вимушеного забою (автаназії) тварини, то Страховик може 
відстрочити виплату страхового відшкодування на термін до 10 днів з дня подачі 
Страхувальником необхідного пакету документів, надіславши документи , що стосуються 
страхового випадку, для перевірки головному лікарю ветеринарної медицини міста (області). 
       13.13.У випадку ліквідації, реорганізації Страхувальника або його смерті право на 
отримання страхового відшкодування переходить до його правонаступника або спадкоємця 
згідно чинного законодавства України. 

  

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО  ВІДШКОДУВАННЯ. 
 

       14.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 
       14.1.1.Навмисні дії Страхувальника та/або осіб, які знаходяться з ним у трудових 
відносинах, є членами його сім’ї , 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 та осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах, членів його сім’ї та 
Вигодонабувача встановлюється відповідно до чинного законодавства України.     

14.1.2.Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від третьої особи. 
14.1.3.Подання Страхувальником свідомо  неправдивих відомостей  про об’єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку. 
14.1.4.Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку  або 

створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.  
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14.1.5.Невиконання або неналежне виконання Страхувальником протипожежних правил, 
а також вимог компетентних органів нагляду; порушення зооветеринарних вимог щодо 
утримання і годівлі застрахованих тварин, в проведенні ветеринарно-профілактичних заходів 
стосовно вакцинації застрахованих тварин. 
       14.1.6.Порушення Страхувальником умов Договору страхування та/або цих Умов. 
       14.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови 
у здійсненні виплат страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному 
законодавству України. 

 

15. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ  
В ЗДІСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

15.3. Рішення про про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті 
страхового відшкодування приймається Страховиком на протязі 10-ти днів, після надання 
Страхувальником всіх необхідних документів, згідно з розділом 12 цих Умов. Рішення про 
відмову повідомляється Страхувальнику в п’ятиденний термін у письмовій формі з 
обґрунтуванням причин відмови. 

15.4.Відмова Страховика  у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена 
Страхувальником або іншою особою, якій належить виплата страхового відшкодування, у 
судовому порядку.  

 

16.УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

       16.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також  у випадку: 
       16.1.1.Закінчення строку дії. 
       16.1.2 Виконання Страховиком своїх зобов’язань, за Договором страхування, перед 
Страхувальником у повному обсязі. 
       16.1.3.Несплати Страхувальником страхової премії або її частини у встановлені 
Договором страхування строки.  
       16.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством України. 
       16.1.5 Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
       16.1.6.Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним. 
       16.1.7.За ініціативою однієї із сторін Договору страхування. 
       16.1.8.В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.  

16.2. Дія Договору страхування може бути припинена достроково за вимогою 
Страхувальника або Страховика, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.   

Про намір дострокового припинення дії Договору страхування будь-яка сторона 
зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати передбачуваного 
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

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 страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, 
визначених при розрахунку страхового тарифу, та 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.При достроковому припиненні 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 вирахуванням нормативних витрат на ведення справи визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором страхування. 
       16.3.Повернення платежів здійснюється протягом семи робочих днів після припинення дії 



 16 

Договору страхування, якщо інший строк не обумовлений за згодою Сторін. 
  

17. ПОРЯДОК ВИІШЕННЯ СПОРІВ 

 

       17.1.Суперечки, що випливають з Договорів страхування, укладених на підставі цих Умов 
страхування, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

  

 18. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

       18.1.Всі повідомлення та документи, що направляються Сторонами одна одній за 
Договором страхування і цими Умовами, повинні бути здійснені в письмовій формі і будуть 
вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом, або 
подані особисто за вказаною у Договорі страхування адресою та вручені під розписку 
відповідальній особі, або надіслані телеграфом, по телетайпу, телефаксу з одночасним 
повторним направленням повідомлення або документів рекомендованим листом або з 
доставкою такого повторного повідомлення чи документів посильним. 
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            Додаток № 1 

до Особливих умов добровільного 

страхування тварин 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

1. При добровільному страхуванні тварин від усіх ризиків базові річні страхові тарифи 
встановлюються за об’єктами страхування.  

Річні базові страхові тарифиу відсотках від страхової суми  
при страхуванні від усіх ризиків 

 
 

Таблиця 1  

 

№ Вид тварин Базовий тариф,  % від страхової 
суми 

1 Велика рогата худоба, коні, мули, віслюки, 
свині, вівці та кози  

3,0 

2 Бджолосім`ї  3,5 

3 Хутрові тварини, кролі  2,2 

4 Домашня птиця, бройлери, риба  2,1 

5 Непродуктивні тварини 2,8 

 

2. При срахуванні окремих ризиків базовий страховий тариф обчислюється за 
допомогою корегуючи коефіцієнтів до тарифів, зазначених у Таблиці 1  

 
 

Таблиця 2  

Корегуючи коефіцієнти при страхуванні від окремих ризиків 

 

№ Ризики Коефіцієнт 

1 Стихійне лихо 0,3 

2 Пожежа 0,2 

3 Хвороба 0,5 

4 Нещасний випадок  0,4 

5 Протиправні дії третіх осіб 0,3 

6 Крадіжка 0,3 

 

3. Cтраховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення 
базового страхового тарифу на коригуючі коефіцієнти. Коригуючі коефіцієнти 
встановлюються Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як 
характер діяльності Страхувальника, території страхування, страхової історії та інших 
суттєвих факторів. 

4. В залежності від величини  франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно 
таблиці 3: 
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Таблиця 3 

 

Корегування тарифу за франшизою 

 

Франшиза Коефіцієнт 

0-1,0 1,00-1,15 

1,0-5,0 1,00-1,05 

5,0-10,0 0,95-1,00 

10,0 та більше 0,90-1,00 

 

  5. За договором страхування, укладеним на строк менше 1 року, розмір страхового 
платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт 
короткостроковості на підставі Таблиці 4. 

  

Таблиця 4 

 

Коефіцієнти короткостроковості дії Договору страхування     
 

Строк дії 
договору, міс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнт 
короткостроко
вості 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 

 

6. Допускається використання інших корегуючих коефіцієнтів в діапазоні 0,1-5,0. 

7. Норматив витрат на ведення справ становить 30 %. 

 

Актуарій                                                        Бабко В.Л. 
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