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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. На підставі цих Правил добровільного страхування майна від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ (далі по тексту - Правила) АТЗТ „Страхова компанія „Сузір’я”  (далі 
по тексту - Страховик) укладає Договори добровільного страхування на випадок 
пошкодження або знищення майна внаслідок вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з 
юридичними особами усіх форм власності та дієздатними громадянами (далі по тексту - 
Страхувальники). 

1.2. За договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, Страховик 
зобов'язується за обумовлену договором плату (страховий платіж, страхову премію) при 
настанні передбаченої договором події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику 
завдані внаслідок цієї події збитки (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної 
договором страхування страхової суми. 

1.3. Страховик не має права розголошувати одержані ним в результаті своєї 
професійної діяльності відомості про Страхувальника і його майновий стан. 

1.4. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити 
громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків в результаті 
настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати 
їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачене Договором страхування. 

 
2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ 

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

законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а 
саме: 

2.1.1. Нерухоме та рухоме майно - будівлі, господарчі будівлі, споруди, транспортні 
засоби, товарно-матеріальні цінності (надалі - ТМЦ) та інше майно, що належить 
Страхувальнику та відображене в його балансі, якщо Страхувальником є юридична особа. 

Будівлями в цьому контексті є всі будівельні споруди (виробничі, адміністративні, 
соціально-культурного призначення, громадського користування, житло), збудовані з дерева, 
цегли, каменю, бетону або є суцільнометалевими конструкціями. 

Тимчасові споруди, намети та інші підсобні приміщення, споруджувані для проміжних 
цілей, страхуються тільки в тому разі, якщо це передбачено особливими умовами Договору 
страхування. 

Господарські будівлі в цьому контексті є гаражі, навіси, криті площі, склади, огорожі 
(захисні засоби) тощо. 

Споруди в цьому контексті є комунікації, системи, апарати, станки, передаточні 
механізми та силові машини, інші механізми та пристрої виробничо-технологічного циклу за 
умови, що всі їхні елементи розташовані в тому технологічному зв'язку між собою та 
використовуються для тих речовин та матеріалів, які відображені в технічному регламенті, 
монтажно-технічних схемах та інших документах, які описують виробничий цикл. 

Транспортні засоби в контексті цих Правил це - автомобілі, трактори, електрокари, 
мотоцикли та інші самохідні механізми, які виконують транспортні, тяглові, збиральні та 
інші роботи. 

Товарно-матеріальні цінності в цьому контексті є продукція, сировина, матеріали як 
власні, так і придбані Страхувальником з метою їх переробки, а також запаси товарів на 
складах, у магазинах, в незавершеному виробництві. 
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Застрахованими також можуть бути: 
- внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі, предмети інтер'єру, обстановка, 

електроприлади; 
- інше майно, яке належить Страхувальнику; 
2.1.2. Майно, придбане Страхувальником у кредит; 
2.1.3. Майно, отримане Страхувальником за договором оренди, прокату, лізингу, найму 

якщо воно не застраховане орендодавцем;  
2.1.4. Майно, прийняте Страхувальником у заставу. 
2.2. Рухоме майно, як правило, береться на страхування тільки в тому місці 

(приміщенні або території), які зазначені в Договорі страхування. При переміщенні рухомого 
майна за межі цього місця чинність Договору страхування для даного майна припиняється, 
якщо інше не обумовлено особливими умовами Договору страхування. 

2.3. Страхувальником може бути укладено Договір страхування всього майна або 
частини майна: окремого об'єкта, машин, будівель, обладнання, інших товарно-матеріальних 
цінностей у повній вартості (далі - вибіркове страхування), зокрема майна, переданого в 
оренду, лізинг, прокат. 

2.4. Можливе страхування на час проведення експериментальних або дослідницьких 
робіт або експонування на виставці, коли майно страхується на час, який визначається з 
моменту, коли воно було взято з постійного місцезнаходження у музей, на виставку, для 
упаковки з метою наступного транспортування до місця проведення випробувань або 
експонування і впродовж періоду тимчасового складування, випробування, експонування та 
зворотнього транспортування до тих пір, поки це майно не буде встановлено на його 
постійне місцезнаходження у пункті, зазначеному у Договорі страхування, якщо інше не 
передбачене Договором страхування. 

 
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 

 
3.1. Договір страхування майна може бути укладено по балансовій, оцінній або 

договірній (заявленій) вартості. Розмір страхової суми не може перевищувати дійсну вартість 
майна, що страхується.  

3.2. Страхова сума встановлюється по: 
- будівлям, спорудам, передаточним приладам, машинам, обладнанню та іншим 

основним засобам - в розмірі балансової або договірної вартості; 
- товарно-матеріальним цінностям як власного виробництва, так і придбаним 

Страхувальником - в розмірі фактичної собівартості, по договірній вартості або у цінах, які 
діяли на день укладання Договору страхування; 

- об'єктам у стадії незавершеного будівництва - в розмірі вартості матеріальних та 
трудових витрат, фактично здійснених на час укладання Договору страхування або по 
договірній вартості; 

- продукції в процесі виробництва та обробки - в розмірі вартості витраченої сировини 
та трудових витрат, фактично здійснених на час укладання Договору страхування або по 
договірній вартості; 

- експонатам виставок, музейним цінностям, колекціям, авторських роботах, 
антикваріату - в розмірі їх вартості, згідно наданих Страхувальником документів або 
експертної оцінки. 

3.3. Договір страхування майна, яке отримане Страхувальником по договору майнового 
найму або прийняте Страхувальником від інших юридичних або фізичних осіб для 
переробки, ремонту, перевезення, на комісію, у заставу, збереження, укладається в повній 
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вартості цього майна на підставі даних бухгалтерського обліку юридичної особи, якій 
належить це майно або документів про прийняття такого майна (за вирахуванням зносу). 

3.4. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане у визначеному 
проценті (частці) від його вартості. Ця частка не може складати менше 5% вартості майна. 

3.5. По Договору страхування може бути встановлено розмір власної участі 
Страхувальника у відшкодуванні шкоди (франшиза). При здійсненні виплати сума страхового 
відшкодування зменшується на розмір франшизи (безумовна франшиза), встановленої 
Договором страхування.  

3.6. Страхова сума у зв'язку із зміною вартості майна (інфляція, індексація) під час дії 
Договору страхування може бути збільшена за бажанням Страхувальника на підставі його 
письмової заяви при умові додаткової сплати страхового платежу. У цьому випадку до 
діючого Договору оформляється додаткова угода, в якій відображаються зазначені зміни, та 
яка стає невід'ємною частиною Договору страхування. 

 
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 

 
4.1. Страховими ризиками, на випадок яких провадиться страхування за цими 

Правилами, є такі події: 
4.1.1. Пошкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок пожежі. 
Під пожежею розуміється виникнення вогню, здатного самостійно поширюватись поза 

місцями, спеціально призначеними для розведення та підтримки вогню. 
Збитки, пов'язані з завданням шкоди застрахованому майну внаслідок дії вогню, якщо 

це не є наслідком пожару, в тому числі в наслідок обробки застрахованого майна вогнем, 
іншою термічною дією на нього з метою переробки, сушки, варки, кип'ятіння, гладіння, 
жаріння, плавлення тощо, Страховиком не відшкодовуються, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

Підлягають відшкодуванню збитки, пов'язані із здійсненням заходів щодо рятування 
застрахованого майна, для гасіння пожежі або попередження поширення вогню, якщо це 
передбачене Договором страхування. 

4.1.2. Пошкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок стихійних лих, а 
саме: бурі, вихору, землетрусу, удару блискавки, виверження вулкану, обвалу, зсуву, паводку, 
повені, селю, просідання ґрунту, дії ґрунтових вод, надзвичайних для даної місцевості 
морозів та снігопадів, граду, зливи. 

4.2. Зазначені у пункті 4.1. цих Правил випадки визнаються страховими, якщо вони 
мали місце під час дії Договору страхування. 

 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 
5.1. Страховик не бере на страхування, якщо інше Договором не передбачено, такі 

предмети: 
5.1.1. Готівкові гроші (як національну, так і іноземну валюту), цінні папери (облігації, 

чеки, акції тощо), ділову документацію, фотознімки, слайди, носії даних (перфокарти, 
магнітні плівки, комп'ютерні дискети та диски і таке інше); 

5.1.2. Вироби з коштовного та напівкоштовного каміння, дорогоцінних металів, хутряні 
вироби, вироби, виготовлені з використанням хутра; 

5.1.3. Культові цінності, філателістичні, нумізматичні та інші колекції, картини, 
скульптури, антикварні та інші предмети, які мають художню цінність, рідкісні книги та 
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будь-які інші раритети (крім випадків страхування на час проведення виставки тощо, але з 
додатковими умовами, що обумовлюється конкретним Договором страхування);  

5.1.4. Ділову деревину, дрова на лісосіках та під час сплаву; 
5.1.5. Транспортні засоби від угону; 
5.1.6. Худобу, посіви сільськогосподарських культур, фруктово-ягідні насадження. 
5.2. Страховик не несе відповідальності (не відшкодовуються Страховиком відповідні 

збитки):  
5.2.1. За шкоду та збиток, які сталися внаслідок: 
5.2.1.1. Застосування ядерної зброї; 
5.2.1.2. Впливу проникаючої радіації, радіоактивного забруднення будь-яким ядерним 

паливом або відходами від згорання ядерного палива (мається на увазі процес ядерного 
поділу); 

5.2.1.3. Війни, вторгнень, нападів зовнішнього ворога, військових дій будь-якого роду 
(незалежно від оголошення війни), громадянської війни та безладь; 

5.2.1.4. Заколоту, воєнних або цивільних повстань, бунту, заворушень, революцій, 
узурпації влади, воєнних переворотів, воєнного положення або інших подій, внаслідок яких 
оголошується та підтримується воєнне положення або стан блокади; 

5.2.1.5. Актів тероризму, що в цьому випадку припускає використання насильства з 
політичною метою; 

5.2.1.6. Конфіскації, реквізиції, націоналізації, знищення майна за наказом цивільних, 
воєнних влад або митниці за місцем знаходження застрахованого майна. 

5.2.2. За збиток або витрати, спричинені: 
5.2.2.1. Автотранспортним засобам, засобам пересування по дорогах, включаючи 

додаткове устаткування, причепи, якщо вони знаходяться за межами місця страхування, 
зазначеного в Договорі страхування; 

5.2.2.2. Майну внаслідок навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника (в тому 
числі з метою збільшення розміру страхового відшкодування); 

5.2.2.3. Майну, якщо безпосередньою причиною збитків було порушення встановлених 
законом або іншими нормативними актами правил техніки безпеки, технологій виробництва 
або інших встановлених нормативів, а також порушення умов Договору страхування; 

5.2.2.4. Майну при неминучих в процесі роботи або тих, що витікають з неї випадків 
самозапалювання, бродіння, гниття, корозії, природного зносу або інших природних 
властивостей окремих предметів та матеріалів. 

5.2.3. Страховик не несе відповідальність (якщо інше не передбачено Договором 
страхування) за збиток або витрати, спричинені: 

5.2.3.1. Тій частині застрахованого майна, яка використовується в режимі, який 
відрізняється від звичайного, під час будь-якого ремонту, випробування, настройки, 
технічного обслуговування; 

5.2.3.2. Будь-якій частині електричного устаткування або установки, яка постраждала 
внаслідок прямого витоку електроенергії або надмірного навантаження мережі, або через 
коротке замикання, перевантаження; 

5.2.3.3. Майну Страхувальника, проданому з будь-якими умовами, переданому в повне 
господарське розпорядження або в розстрочку після того, як це майно було передане 
покупцеві; 

5.2.3.4. Енергетичним, комунікаційним, передавальним або розподільним лініям; 
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5.2.3.5. Підвалинам будівель, несучим стінам, обладнанню та бойлерам, якщо їх 
підвалини знаходились нижче від підвального поверху або земляної поверхні у випадку 
відсутності підвалу; 

5.2.3.6. Підземним трубам, димоходам, водостокам; 
5.2.3.7. Майну у зв'язку із застосуванням вибухових речовин та інших хімічних сполук 

або суміші речовин, здатних до швидкої екзотермічної реакції, яка супроводжується 
виділенням великої кількості тепла або газів, спеціально призначених для проведення 
вибухів у тій чи іншій формі, або для екзотермічних реакцій в режимі теплового вибуху для 
саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, спалювання з метою отримання 
енергії тощо; 

5.2.3.8. Майну при обробці вогнем, теплом, іншому термічному впливі на майно з 
метою переробки або з іншою метою (сушіння, варіння, прасування, коптіння, смаження, 
гаряча обробка, плавлення, піроліз тощо); 

5.2.3.9. Майну при пошкодженні тиском, який виник внаслідок вибуху, а також обробці 
вибухом або тиском з виробничою або іншою метою (зварювання вибухом, нанесення 
покрить ударною хвилею, зміцнення матеріалів вибухом, пересування вибухом, синтез 
речовини під час вибуху, вибухи в камерах згорання двигунів різного типу, штамповка 
тиском, лиття під тиском тощо); 

5.2.3.10. Майну під впливом дій гризунів, паразитів комах, грибка, якщо інше не 
передбачено умовами договору. 

5.2.3.11. Майну внаслідок крадіжки або розкрадання майна під час або після страхового 
випадку (якщо інше не передбачене Договором страхування).  

5.3. Не відшкодовуються Страховиком непрямі збитки, а саме: 
5.3.1. Пов'язані з вимушеним простоєм або перервою у виробництві, яка сталася 

внаслідок пошкодження, знищення або викрадення застрахованого майна, пов'язані з 
поточними витратами Страхувальника по продовженню господарської діяльності, тобто 
витратами, яких Страхувальник продовжує неухильно зазнавати в період перерви у 
виробництві, а саме: 

5.3.1.1. Виплата заробітної платні робітникам та службовцям; 
5.3.1.2. Сплата платежів органам соціального страхування та аналогічні їм платежі; 
5.3.1.3. Сплата за оренду приміщень, устаткування або іншого майна, орендованого 

Страхувальником для ведення господарської діяльності, якщо за умовами договору оренди 
платежі підлягають сплаті незалежно від факту пошкодження або знищення орендованого 
майна; 

5.3.1.4. Сплати податків та зборів, які стягуються незалежно від результатів 
господарської діяльності підприємства; податків на продаж, з обороту, інші аналогічні їм 
податки та збори, мито, надзвичайні податки та збори; 

5.3.1.5. Виплата процентів за кредитами або іншими залученими коштами, якщо ці 
кошти залучалися для інвестицій в тій галузі діяльності, яка була припинена через настання 
страхового випадку, передбаченого умовами страхування; 

5.3.1.6. Амортизаційні відрахування за нормами, встановленими для підприємства 
Страхувальника; 

5.3.1.7. Витрати по операціях, які не мають безпосереднього відношення до 
господарської діяльності Страхувальника; 

5.3.1.8. Виплата ліцензійних та авторських винагород, винагород винахідникам, сплата 
страхових премій; 



 7 

5.3.1.9. Витрати на перевезення товарів, які відправляє Страхувальник, та пов'язані з 
цим витрати;  

5.3.1.10. Сплати неустойки, штрафів, пені за невиконання договірних зобов'язань 
Страхувальником перед партнерами; 

5.3.1.11. Втрата прибутку від господарської діяльності. 
 

6. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
6.1. Договір страхування укладається на термін від 1 місяця до 1 року, якщо інше ним не 

передбачене. 
6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
6.3. Відшкодування збитків, що сталися до набуття чинності Договору страхування не 

здійснюється. 
6.4. Відповідальність Страховика щодо відшкодування збитків розповсюджується на 

застраховане майно, що знаходиться на території, визначеній у Договорі страхування 
(конкретно: територія підприємства, цеху, виставки тощо). 

6.5. Договір страхування діє на території, визначеній в Договорі страхування. 
 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
7.1. За бажанням Страхувальника Договір страхування може бути укладений з 

включенням одного або всіх ризиків, передбачених в п. 4.1. цих Правил. 
7.2. Для укладання Договору страхування Страхувальник надає Страховику такі 

документи: 
7.2.1. Письмову заяву-опитувальник за формою, встановленою Страховиком, підписану 

Страхувальником, а саме: 
- керівником (його заступником), головним бухгалтером та засвідчену печаткою 

юридичної особи-Страхувальника; 
- фізичною особою-Страхувальником; 
7.2.2. Довідку та/або опис майна з зазначенням страхової суми. Зазначені документи 

повинні бути підписані Страхувальником. 
7.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник повинен надати Страховику: 
7.3.1. Можливість оглянути майно, яке підлягає страхуванню, та провести експертизу по 

оцінці ступеня ризику настання страхового випадку; 
7.3.2. Всі необхідні дані про майно, яке Страховик бере на страхування; 
7.3.3. Всю інформацію про відомі йому ризики, такі як небезпечні властивості 

використовуваних та отримуваних речовин та матеріалів, небезпечні виробничі процеси та 
операції, небезпечне розташування та інші аналогічні відомості; 

7.3.4. Інформацію про договори страхування, укладені стосовно цього майна з іншими 
Страховиками. 

7.4. Страхувальник несе відповідальність за правдивість інформації, яку він надає. У 
випадку надання заздалегідь неправдивих даних Страховик має право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 

7.5. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом 
(страховим сертифікатом, страховим полісом), що є формою Договору страхування. 
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7.6. При укладанні Договору страхування на новий термін і відсутності виплат 
страхового відшкодування за минулий період, Страховик може надати Страхувальнику 
щорічну знижку в розмірі від 5%. 

Загальна знижка за весь період страхування не може перевищувати 50% від визначеної 
страхової премії на перший рік страхування. 

 
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
8.1. Страховик має право: 
8.1.1. Протягом терміну позовної давності, визначеного законодавством України, з дня 

проведення виплати страхового відшкодування вимагати його повернення, якщо на те 
виникнуть підстави, передбачені чинним законодавством України або умовами Договору 
страхування; 

8.1.2. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей та вимагати 
від Страхувальника виконання умов Договору страхування; 

8.1.3. Перевіряти дотримання норм техніки безпеки, технології виробництва в частині 
забезпечення безпеки виробництва, інших встановлених нормативів та власних 
розпоряджень, а також правильність повідомлених Страхувальником даних; 

8.1.4. Робити додаткові запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, у 
правоохоронні органи, органи пожежного нагляду, медичні установи, інші організації, які 
мають інформацію про обставини страхового випадку; 

8.1.5. Достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил; 
8.1.6. Протягом періоду дії Договору страхування перевіряти стан об'єкта, взятого на 

страхування; 
8.1.7. За погодженням зі Страхувальником передати право здійснення нагляду та 

інспекції об'єкта, взятого на страхування, іншим організаціям, які мають право здійснювати 
такий нагляд.  

8.2. Страховик зобов'язаний: 
8.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 
8.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів для оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику; 

8.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
передбачений Договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну 
виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої 
визначається Договором страхування; 

8.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору; 

8.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування або внести 
зміни до нього шляхом укладення додаткової угоди до Договору страхування; 

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

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 
Страховика. 

8.3. Страхувальник має право: 
8.3.1. При збільшенні або індексації вартості майна протягом строку дії Договору 

страхування збільшувати страхову суму, або при впровадженні заходів, що зменшили ступінь 
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ризику, зменшити розмір страхового платежу, а також вносити інші зміни та доповнення до 
Договору страхування за погодженням із Страховиком;  

8.3.2. У випадку втрати Договору страхування (страхового свідоцтва, сертифіката, 
поліса) в період чинності Договору страхування звернутися до Страховика з письмовою 
заявою про видачу дубліката; 

8.3.3. Достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил. 
8.4. Страхувальник зобов'язаний: 
8.4.1. При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику, і надалі 
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику протягом терміну дії Договору 
страхування (наприклад, про факти реконструкції виробництва; заміни сировини, речовин, 
матеріалів, які використовуються; зміни послідовності технологічних операцій, схеми та 
режиму процесів; припинення виробництва або суттєвої зміни його характеру; пошкодження 
або знищення застрахованого майна незалежно від того, чи підлягають такі збитки 
відшкодуванню Страховиком тощо). 

8.4.2. Своєчасно вносити страхові платежі в обсягах та в строки, встановлені Договором 
страхування; 

8.4.3. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього об'єкта 
страхування; 

8.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку; 

8.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений 
умовами страхування; 

8.4.6. Ставитися до застрахованого майна так, ніби воно не є застрахованим; 
8.4.7. Дотримуватися конфіденційності у стосунках зі Страховиком, не допускати 

передавання третім особам інформації, яка є комерційною таємницею Страховика; 
8.4.8. Не вживати самостійно ніяких заходів щодо здійснення права вимоги до осіб, 

винних у завданні збитку, а передати право на вимогу Страховику; 
8.4.9. Вживати заходів щодо попередження та зменшення збитку при настанні 

страхового випадку; 
8.4.10. Тримати застраховане майно у відповідності до протипожежних та інших норм 

безпеки, забезпечувати виконання вимог органів нагляду, дотримуватись правил 
експлуатації; 

8.4.11. Письмово повідомити Страховика про реорганізацію або ліквідацію 
Страхувальника-юридичної особи; 

8.4.12. Надавати за вимогою Страховика дані бухгалтерського обліку та звітності на 
підставі первинних бухгалтерських документів (інвентарних карток обліку основних засобів, 
платіжних вимог, рахунків-фактур, накладних, розпоряджень про внутрішнє переміщення 
застрахованого майна, книг залишків товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційних 
залишків невикористаних матеріалів.  

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 
Страхувальника. 

 
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 
9.1. У випадку знищення або пошкодження застрахованого майна Страхувальник 

зобов'язаний: 
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9.1.1. Вжити заходів щодо рятування та збереження пошкодженого майна, усунення 
причин, які сприяють виникненню додаткового збитку; 

9.1.2. Протягом 48 годин сповістити Страховика зазначеним в Договорі страхування 
способом про загибель або пошкодження застрахованого майна. Якщо закінчення 
вищезгаданого терміну для подачі заяви про загибель або пошкодження майна припадає на 
вихідний або святковий день, то останнім днем для подачі заяви вважається перший за ним 
робочий день; 

9.1.3. У випадку пошкодження застрахованого майна зберегти до прибуття 
представника Страховика все майно, яке залишилося, як пошкоджене, так і не пошкоджене; 

9.1.4. Невідкладно повідомити про страховий випадок відповідні органи (наприклад, 
МНС), а також звернутися з письмовою заявою до цих органів для підтвердження факту 
втрати майна, згідно чинного законодавства; 

9.1.5. Надати Страховику можливість провести огляд та обстеження пошкодженого 
застрахованого майна для визначення причин та розміру збитку. Представник Страховика 
має право почати огляд місця події, не чекаючи письмового повідомлення Страхувальника 
про збиток. Якщо Страхувальник або його представник відмовляють йому в цій можливості, 
то Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування; 

9.1.6. Надати Страховику можливість брати участь у заходах по зменшенню збитку та 
рятуванню застрахованого майна. Участь Страхувальника в заходах по рятуванню та 
збереженню застрахованого майна не може розглядатися як визнання його зобов'язання 
виплатити страхове відшкодування; 

9.1.7. Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання 
страхового випадку, його причини та розмір збитків. 

9.2. Після отримання повідомлення про страховий випадок Страховик зобов'язаний за 
свій рахунок провести експертизу по визначенню суми збитку знищеного, пошкодженого 
майна. 

Якщо Страхувальник не згоден з результатами експертизи, він має право оскаржити 
результати в судовому порядку та провести повторну експертизу. При цьому витрати на 
повторну експертизу несе Страхувальник. 

 
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИПЛАТИ 
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 
10.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний надати 

Страховику заяву на виплату страхового відшкодування. 
10.2. Разом із зазначеною вище заявою про виплату страхового відшкодування 

Страхувальник зобов'язаний надати Страховику такі документи: 
10.2.1. Договір страхування або страховий поліс (свідоцтво, сертифікат), який свідчить 

про факт укладання Договору страхування; 
10.2.2. Акти, довідки та інші документи з компетентних органів (пожежного нагляду, 

гідрометеослужби, МНС тощо), які свідчать про факт настання страхового випадку та його 
причини, розміри збитку; 

10.2.3. Перелік пошкодженого або знищеного майна із зазначенням його вартості та 
страхових сум; 

10.2.4. Необхідні документи, що підтверджують вартість майна (квитанції, виписки з 
інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно); 
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10.2.5. Документи, які свідчать про проведені та (або) необхідні витрати на ремонт 
(відновлення) майна, яке постраждало; 

10.2.6. Інші документи або відомості по запиту Страховика, необхідні для з'ясування 
обставин страхового випадку. 

10.3. Страховий акт складається Страховиком протягом двох робочих днів після 
надання всіх необхідних документів, які підтверджують настання страхового випадку та 
розмір збитку. 

10.4. У Договорі страхування може бути передбачено, що при зверненні за виплатою 
страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику всі документи та 
вжити всіх заходів, необхідних для здійснення права вимоги до особи (осіб), винних у 
настанні страхового випадку. Договором страхування також може бути передбачено, що 
якщо Страхувальник відмовиться від права вимоги або здійснення цього права виявиться 
неможливим з його вини, Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування в 
розмірі, що відповідає завданим йому зазначеними вище діями (бездіяльністю) 
Страхувальника збиткам. 

У випадку, коли виплата відшкодування вже проведена, Страхувальник зобов'язаний 
повернути Страховику суму, яка відповідає цим збиткам, в строк, який не перевищує один 
місяць з дня отримання виплати. 

 
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 
11.1. При настанні страхового випадку Страховик зобов'язаний провести виплату 

страхового відшкодування у відповідності до умов Договору страхування. 
11.2. Страхове відшкодування виплачується: 
11.2.1. при повній загибелі, крадіжки майна - в розмірі його дійсної (відновної) вартості 

за винятком зносу та вартості решти майна, придатного для подальшого використання, але не 
більше страхової суми та вирахуванням розміру франшизи, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування;; 

11.2.2. при частковому пошкодженні майна - у розмірі різниці між заявленою страховою 
сумою та вартістю решти майна, придатного для подальшого використання, а при страхуванні 
по відновній вартості - у розмірі видатків на його відновлення, але не понад страхової суми та 
вирахуванням розміру франшизи, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

11.3. Витрати на відновлення включають в себе: 
11.3.1. витрати на придбання матеріалів та запасних частин для ремонту; 
11.3.2. витрати на оплату ремонту; 
11.3.3. витрати по доставці матеріалів до місця ремонту та інші розумні витрати, 

необхідні для приведення пошкодженого майна у стан, в якому вони знаходились перед 
настанням страхового випадку. 

11.4. В склад витрат на відновлення не входять: 
11.4.1. витрати, пов'язані з модернізацією застрахованого майна, його змінами та 

удосконаленнями; 
11.4.2. витрати по ремонту, не пов'язаному з настанням страхового випадку. 
11.5. З суми відновних витрат проводяться відрахування на знос деталей, вузлів та 

агрегатів, що замінюються. Розмір відрахувань розраховується виходячи з дійсної їх вартості 
на дату настання страхового випадку та вартості нових деталей, вузлів та агрегатів.  
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11.6. У випадку пошкодження або знищення застрахованого майна розмір страхового 
відшкодування по кожному застрахованому об'єкту не може перевищувати розмір страхової 
суми, на яку він застрахований. 

Якщо страхова сума становить певну частку вартості конкретного Об’єкту страхування 
на день настання страхового випадку, страхове відшкодування виплачується у такій же частці 
від визначених по страховому випадку збитків. 

11.7. Страховик має право відкласти виплату страхового відшкодування до того часу, 
доки не будуть надані всі необхідні докази, в таких випадках: 

11.7.1. Якщо він має сумніви в правомірності вимог Страхувальника на отримання 
страхового відшкодування - до отримання необхідних доказів, але на термін, що не перевищує 
шість місяців; 

11.7.2. Якщо органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти 
Страхувальника, уповноважених ним осіб або його представників та ведеться розслідування 
обставин, які спричинили настання страхового випадку, - до закінчення розслідування. 

11.8. Страховик не відшкодовує додатковий збиток, якого зазнав Страхувальник 
внаслідок нездійснення заходів з рятування майна під час та після страхового випадку, 
забезпеченню належного зберігання майна та запобіганню його подальшого пошкодження, 
якщо це спеціально не обумовлено Договором страхування. 

Страхувальник не має права відмовлятися від майна, яке залишилося після страхового 
випадку, навіть якщо воно пошкоджене. Залишкова вартість пошкодженого майна підлягає 
вирахуванню з суми страхового відшкодування. 

11.9. Загальна сума виплат по одному або більше страховим випадкам, що мали місце під 
час дії Договору страхування, не може перевищувати страхової суми по Договору 
страхування. Договір страхування, по якому виплачено страхове відшкодування, зберігає дію 
до кінця зазначеного у ньому терміну дії в межах різниці між страховою сумою, визначеною 
Договором, та сумою виплаченого відшкодування. Якщо страхове відшкодування виплачено у 
обсязі повної страхової суми, то дія Договору страхування припиняється. 

11.10. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять, в межах 
виплачених сум, право вимоги Страхувальника до третіх осіб, що винні у страховому випадку, 
з метою отримання від неї компенсації за нанесений збиток. Якщо Страхувальник відмовиться 
від такого права чи здійснення його виявиться неможливим за його провиною, то Страховик 
звільняється від обов'язку сплачувати страхове відшкодування у розмірі завданих збитків, 
якщо це передбачено умовами Договору страхування. Якщо це передбачено умовами Договору 
страхування, якщо оплата вже проведена, то Страхувальник зобов'язаний відшкодувати 
Страховику відповідну цим збиткам суму. 

 
12. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ АБО ВІДМОВУ 

У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.  
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 

 
12.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик 

приймає протягом 15 днів після отримання усіх необхідних документів, які підтверджують 
факт настання страхового випадку. Рішення про відмову у виплаті повідомляється 
Страхувальнику письмово у цей же термін з обґрунтуванням причин відмови. 

12.2. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового 
відшкодування є:  
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12.2.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 
страхування, 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;  

12.2.2. вчинення Страхувальником-громадянином умисного злочину, що призвів до 
страхового випадку; 

12.2.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт 
страхування або про факт настання страхового випадку; 

12.2.4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у 
їх заподіянні; 

12.2.5. несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку 
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 
характеру та розміру збитків; 

12.2.6. інші випадки, передбачені законодавством України. 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування, зокрема: 
- невиконання Страхувальником обов'язків за договором страхування; 
- якщо Страхувальник не вжив належних заходів щодо рятування та забезпечення 

збереженості застрахованого майна; 
- якщо Страхувальник надасть свідомо неправдиву або неповну інформацію, допустить 

її викривлення або приховає будь-які факти про ризик чи будь-які матеріали про зміну рівня 
ризику, і це потягне за собою неправильну оцінку ризику з боку Страховика при укладанні 
Договору страхування або збільшить ступінь ризику протягом чинності Договору 
страхування, і якщо Страхувальник не доведе, що така недостовірність, неповнота або 
неправдивість мали місце не з його вини. 

- якщо Страхувальник не повідомив у встановлений термін без поважних на це причин 
про пошкодження, загибель, знищення майна внаслідок чого неможливо визначити 
фактичний розмір збитку; 

- якщо факт настання страхового випадку, який вимагає втручання компетентних 
органів, документально не підтверджений відповідними органами; 

- якщо будь-хто з керівних працівників Страхувальника-юридичної особи буде 
засуджений в порядку, передбаченому кримінальним законодавством, за навмисне завдання 
шкоди застрахованому майну або за підробку, обман чи шахрайство при визначенні причин 
та розміру збитку. Після вступу такого вироку у законну силу звільнення Страховика від 
зобов'язання виплачувати страхове відшкодування вважається остаточним; 

12.3. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15-ти банківських днів 
після прийняття рішення про здійснення виплати.  

12.4. Датою сплати страхового відшкодування вважається день списання коштів із 
рахунку Страховика. 

 
13. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

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

також у разі: 
13.1.1. закінчення строку дії; 
13.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
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13.1.3. 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 діб з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не 
передбачено умовами Договору; 

13.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-
громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом 
України “Про страхування”; 

13.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
13.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 
13.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України. 
13.2. Дія договору страхування може бути достроково припинена за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
Про намір дострокового припинення дії Договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за тридцять днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

13.2.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору із вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунках страхового тарифу, та фактичних виплат страхового відшкодування, які 
були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 
порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику 
сплачені ним страхові платежі повністю. 

13.2.2. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика, 
Страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, 
Страховик повертає Страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунках страхових тарифів, та фактичних виплат сум страхового відшкодування, що 
були здійснені за цим Договором страхування. 

 
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
14.1. Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються сторонами у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 
 

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
 

15.1. За згодою сторін, у договір страхування можуть бути внесені додаткові умови, які 
відповідають даним Правилам і чинному законодавству України. 

15.2. Зміни та доповнення до цих Правил узгоджуються з Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України. 

 
 
 



 15 

Додаток №1 
до Правил добровільного страхування  

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
 

 
Базові страхові тарифи 

 
  

№ 
за/п 

 

Вид ризику 
 

Базовий 
страховий 
тариф, % 

 1 Вогневі ризики 1,03 
2 Ризики стихійних явищ 0,55 
 
 

Сумарний тариф по всім ризикам 1,58 
 

Кінцевий розмір страхового тарифу може корегуватися за допомогою підвищувальних та 
понижуючих корегувальних коефіцієнтів шляхом множення узгодженого із Страхувальником 
розміру корегувального коефіцієнту на базовий страховий тариф. 

 
Експертні оцінки корегувальних коефіцієнтів зміни тарифу для врахування 

нижчезазначених факторів: 
 

№ 
за/п 

 

Фактор, який враховується 
 

Корегувальні 
коефіцієнти 

 
1 
 

Місцезнаходження майна 0,3 - 3,0 
 2 

 
Наявність легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин 1,5 - 3,0 

 3 
 

Стан загальної та протипожежної охорони 0,5 - 3,0 
 4 

 
Страхова історія 0,5 - 2,0 

  
Якщо Договір страхування укладається на термін, менший одного року, страховий тариф 

дорівнює, у відсотках відповідного річного тарифу: 
 

Кількість місяців страхування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тариф, % 25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 
Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених 

страхових тарифів, складає 30%. 
 
 
 
 
Актуарій                                                                                                                                
                                                                                         Диплом від „__” _________ _______ року  
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