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1. Загальні положення 
1.1. Страхування будівельних та монтажних робіт здійснюється відповідно до цих Особливих 
умов. 
1.2. „Особливі умови добровільного страхування будівельних та монтажних робіт” (надалі – 
Особливі умови) розроблені відповідно до Закону України „Про страхування” №85/96-ВР від 
07.03.96р. із змінами та доповненнями, та інших законодавчих і підзаконних актів України     
(надалі-Закон). 
1.3. У Особливих умовах застосовані наступні терміни: 
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та 
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 
премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 
Страховик – юридична особа, яка приймає на себе за умовами договору страхування за певну 
винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати страхувальнику збитки, які виникли в 
результаті настання страхових випадків, передбачених Особливими умовами. 
Страхувальники – юридичні особи або дієздатні фізичні особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, що уклали зі Страховиком договір страхування. 
Вигодонабувачі – фізичні особи або юридичні особи, що мають заснований на законі, іншому 
правовому акті або договорі інтерес у збереженні застрахованого майна, які можуть зазнати 
збитків у результаті настання страхового випадку та при укладенні договору страхування 
призначені страхувальником для отримання страхового відшкодування. 
Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 
страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову 
виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на 
користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а 
страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші 
умови договору. 
Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 
страхування при настанні страхового випадку. 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з настанням якої 
виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику 
(вигодонабувачу). 
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової 
суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні 
страхового випадку.  
Страхова сума – грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку. 
Страховий платіж – плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику у 
відповідності з договором страхування. 
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором 
страхування. Франшиза може встановлюватись як в абсолютному значенні, так і у відсотках від 
страхової суми та використовуватись як до загальної страхової суми, так і до страхової суми по 
кожному окремому об’єкту страхування, в залежності від умов договору страхування. 
Умовна франшиза – страховик не несе відповідальності за збитки, що не перевищують розміру 
франшизи, та зобов’язаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує розмір 
встановленої франшизи. 
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Безумовна франшиза – страховик зобов’язаний відшкодувати збитки за вирахуванням 
встановленої франшизи. 
Заява на страхування – документ, який заповнюється страхувальником і висловлює його 
бажання здійснити процес страхування у цього страховика, а також містить основну інформацію, 
необхідну для укладення договору страхування. 
Заява на виплату страхового відшкодування – документ, який заповнюється страхувальником і 
висловлює його бажання одержати страхове відшкодування. 
Компетентні органи – офіційні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків 
страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз'яснень з питань, 
що мають відношення до страхового випадку (наприклад, ДАІ, міліція, пожежна охорона, швидка 
медична допомога, медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), органи соціального забезпечення 
тощо). 
Страховий акт – документ, що складається страховиком, який кваліфікує подію як страховий 
(нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума страхового 
відшкодування.  
1.4. На підставі цих Особливих умов АТЗТ „СК „Сузір’я”, (надалі – Страховик), укладає 
договори добровільного страхування будівельних та/або монтажних робіт від перелічених у цих 
Особливих умовах ризиків (надалі – Договори страхування). 
1.5. Страхувальниками відповідно до цих Особливих умов є юридичні особи та дієздатні 
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (надалі – Страхувальники), що мають 
заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у виконанні будівельних та/або 
монтажних робіт та уклали із Страховиком Договори страхування. 
1.6. Договір страхування може бути укладений лише на користь тієї особи (Вигодонабувача), 
що має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у проведенні 
будівельних та/або монтажних робіт.  
1.7. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від 
виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором, окрім випадків, коли ці обов'язки 
Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані 
Вигодонабувачем. 

2. Предмет договору страхування 
2.1. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси Страхувальника 
(Вигодонабувача), що не суперечать Закону і пов’язані з володінням, користуванням і 
розпоряджанням майном при виконанні будівельних та/або монтажних робіт та з відшкодуванням 
Страхувальником (Вигодонабувачем) заподіяної ним шкоди особі або її майну при проведенні 
будівельних та/або монтажних робіт. 

3. Об'єкт страхування 
3.1. Страхуванню за цими Особливими умовами підлягають: 
3.1.1. Будівельні роботи, включаючи підготовчі роботи, будівельні матеріали і конструкції, 
витрати на заробітну плату, витрати по перевезенню, податки, митні збори і мита, інші витрати, 
передбачені проектно-кошторисною документацією, а також будівельні матеріали і обладнання, що 
поставляються замовником; 
3.1.2. Монтажні роботи, включаючи устаткування, що монтується, витрати на заробітну плату, 
витрати по перевезенню, податки, митні збори і мита, інші витрати, передбачені проектно-
кошторисною документацією, а також матеріали, устаткування і послуги, надані замовником; 
3.1.3. Устаткування будівельного (монтажного) майданчика (тимчасові будинки і споруди, 
складські приміщення, риштування, інженерні комунікації, під'їзні шляхи і т. ін.).  
3.2. За додатковою згодою сторін страхуванню підлягають: 
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3.2.1. Об'єкти, що знаходяться на будівельному (монтажному) майданчику, за винятком об'єктів, 
вказаних у п.п. 3.2.2, 3.2.3; 
3.2.2. Машини і обладнання, що використовуються при будівництві та/або монтажу 
(бульдозери, екскаватори, скрепери, котки, асфальтоукладальники, крани, підйомники, 
бетономішалки тощо); 
3.2.3. Вантажі (матеріали, конструкції) при перевезенні на будівельний (монтажний) майданчик; 
3.2.4. Витрати по розчищенню зазначеної в Договорі страхування території від уламків 
(залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку; 

4. Порядок визначення розмірів страхових сум. Франшиза 
4.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін Договору страхування та повинна бути не 
нижче вартості будівництва (контракту). 
4.2. Вартість визначається: 
- для будівельних робіт – повна вартість будівельних робіт за контрактом (договором підряду) при їх 
завершенні (або залишок вартості робіт за контрактом (договором підряду), якщо об'єкт вже 
споруджується на момент укладання Договору страхування), включаючи вартість будівельних 
матеріалів, складових частин і конструкцій, витрати на заробітну плату, витрати по перевезенню, 
податки, митні збори і мита, інші витрати, передбачені проектно-кошторисною документацією, а також 
матеріали і обладнання, що поставляються замовником; 
- для монтажних робіт – повна вартість контракту на монтажний об’єкт, включаючи витрати на 
перевезення, митний збір, витрати по монтажу і демонтажу;   
- для устаткування будівельного (монтажного) майданчика, будівельної (монтажної) техніки і 
обладнання, об'єктів, що знаходяться на будівельному (монтажному) майданчику – вартість 
придбання (будівництва) по цінах, що діють на момент укладення Договору страхування з 
урахуванням зносу. 
4.3. Страхова сума по п.3.2.4. встановлюється у розмірі не більше 2% від страхової суми по 
страхуванню будівельних та/або монтажних робіт. 
4.4. Страхова сума може бути встановлена окремо по кожному застрахованому предмету 
договору страхування або сукупності предметів (групам, категоріям майна), зазначених у Договорі 
страхування на підставі документів, що підтверджують вартість майна, або шляхом експертної 
оцінки. 
4.5. Якщо завищення страхової суми в Договорі страхування виявиться наслідком обману зі 
сторони Страхувальника, Страховик має право на визнання Договору страхування недійсним та 
відшкодування завданої йому у зв׳язку з цим шкоди не проводити.  
4.6. Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена виплата страхового відшкодування, то 
страхова сума відповідно зменшується на розмір виплаченого відшкодування. Страхова сума 
вважається зменшеною з дня такої виплати.  
4.7. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку (ризику), групі 
страхових випадків (ризиків), Договору страхування у цілому. 
4.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна). 
Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування в відсотках від 
страхової суми або в абсолютному розмірі. Франшиза може встановлюватись окремо по кожному 
застрахованному об’єкту, страховому випадку (ризику). 
4.9. Якщо вартість будівництва збільшується, збільшується і страхова сума. В разі будівництва 
за динамічними договірними цінами при зміні вартості будівництва змінюється і страхова сума. 
Зниження або підвищення страхової суми вступає в силу в разі письмового підтвердження – 
додатку до Договору страхування. По закінченню строку страхування встановлюються кінцеві 
страхові суми з урахуванням вартості зміни будівництва, на підставі чого Страхувальник сплачує 
кінцевий страховий платіж. 
 



Особливі умови добровільного страхування будівельних та монтажних робіт 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

6 

5. Страхові ризики, виключення із страхових випадків та обмеження 
страхування 

5.1. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов , страхування 
здійснюється від таких ризиків: 
5.1.1. Пожежі – процесу горіння з відкритим полум’ям або без нього (тління) поза місцями, що 
спеціально для цього призначені, що може розповсюджуватися спонтанно та довільно. Пожежі, 
що виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб, не є страховим випадком, якщо інше не 
передбачено Договором страхування.  
5.1.2. Вибуху – спонтанного вивільнення великої кількості енергії за короткий період часу. 
Вибухи, які виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб не є страховим випадком, якщо інше 
не передбачено Договором страхування. Вибухом резервуара (казана, трубопроводу, тощо) 
вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуара ушкоджені в такому обсязі, що 
відбувається раптове вирівнювання тиску усередині і зовні резервуара.  
Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок ушкодження механізмів із двигунами 
внутрішнього згорання при вибухах (детонаціях), що виникають у камерах згорання, збитки 
внаслідок проведення вибухових робіт. 
5.1.3. Падіння пілотованих літальних об'єктів або їхніх частин – падіння літаків, вертольотів, 
космічних апаратів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або 
їхнього вантажу (предметів із них), якщо ці літальні апарати пілотувалися людьми або в них 
знаходилися люди, хоча б на одному з етапів польоту. 
5.1.4. Стихійних лих (згідно з класифікацією гідрометслужби України): 

а) бурі, урагану, смерчу, шторму;  
б) повені, підтоплення, паводку, льодоходу; 
в) землетрусу, осідання ґрунту, зсуву, обвалу; 
г) селю, сніжних лавин, каменепаду;  
д) влучення блискавки, крупного граду, сильного дощу, зливи;  
е) ожеледі, сильного снігопаду, хуртовини, сильних морозів; 
є) інших надзвичайних руйнуючих явищ природи, якщо це передбачено Договором 
страхування. 

Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли: 
а) від падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна, викликаного 
його частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок старіння (зносу) цього майна та/або 
виробничих (будівельних) дефектів; 
б) в результаті проведення вибухових робіт, виїмки ґрунту, засипання пустот або інших земляних 
робіт; 
5.1.5. Дії води – аварій водопровідних, каналізаційних, опалювальних, протипожежних 
(спринклерних) систем або інших гідравлічних систем, раптових (не викликаних необхідністю 
їхнього вмикання) спрацьовувань протипожежних систем. 
Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок підвищеної вологості усередині помешкання 
(цвіль, грибок, тощо); внаслідок термічного розширення (стиску) рідин (парів) внаслідок їх 
нагрівання (охолодження), якщо гідравлічні системи не обладнані захисними клапанами або 
розширювальними баками; внаслідок природного зносу або корозії систем; 
5.1.6. Стороннього впливу – наїзду наземних транспортних засобів або саморушних машин та 
впливу водяних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень, що не 
призначені для використання винятково в межах будівельного (монтажного) майданчика. 
5.1.7. Протиправних дій третіх осіб – зникнення, знищення або пошкодження застрахованих 
об’єктів в результаті виключно таких дій, вчинених з проникненням у приміщення чи інше 
сховище: крадіжки зі зломом, відкритого викрадення майна (грабежу), нападу з метою заволодіння 
майном, поєднаного з насильством (розбій), а також умисного знищення або пошкодження майна, 
вчиненого шляхом підпалу або будь-яким іншим способом. 
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5.1.8. Помилок робітників Страхувальника (Вигодонабувача) у проведенні будівельних та/або 
монтажних робіт, дефектів у застрахованих об’єктах. 
Не підлягають відшкодуванню: витрати на заміну, ремонт дефектного матеріалу, усунення 
помилок при проведенні будівельних та/або монтажних робіт (цей виняток не поширюється на 
втрату (загибель) або пошкодження справних частин застрахованих об'єктів внаслідок 
використання дефектного матеріалу або помилок при проведенні будівельних та/або монтажних 
робіт); збитки внаслідок помилок при проведенні вибухових робіт, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
5.1.9. Інших аварійних подій – впливу електроенергії у вигляді короткого замикання, електричної 
дуги, перевантаження електромережі та т.ін.; підвищеного і зниженого тиску; пошкодження 
внаслідок дії відцентрової сили; розривів тросів і ланцюгів, пошкоджень при перевезеннях в 
межах будівельного (монтажного) майданчика, пошкодження частинами, що обвалюються чи 
падають; інших непередбачених подій на будівельному (монтажному) майданчику, якщо це 
передбачено Договором страхування. 
5.2. Договір може бути укладений по сукупності або у будь-якій комбінації усіх вищезгаданих 
страхових ризиків.  
5.3. Договором страхування також може бути передбачено: 
5.3.1. Відшкодування витрат по розчищенню території від уламків після страхового випадку. 
Витратами по розчищенню території від уламків вважаються такі витрати, що повинні бути 
здійснені після страхового випадку для приведення території будівельного (монтажного) 
майданчика в стан, придатний для проведення відбудовних робіт; 
5.3.2. Відшкодування витрат Страхувальника на заходи, спрямовані на зменшення збитків при 
настанні страхового випадку. Вживаючи такі заходи, Страхувальник повинний дотримуватися 
вказівок Страховика, якщо вони повідомлені Страхувальнику. Витрати на такі заходи, якщо вони 
були необхідні або були зроблені для виконання вказівок Страховика, повинні бути відшкодовані 
Страховиком навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними; 
5.4. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок: 
5.4.1. Впливу ядерної енергії в будь-якій формі; 
5.4.2. Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів, якщо інше не передбачено 
Договором страхування; 
5.4.3. Громадянської війни, терористичних актів, народних хвилювань усякого роду або 
страйків, якщо інше не передбачено Договором страхування; 
5.4.4. Вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту або знищення застрахованого майна по 
розпорядженню державних органів, заборони владою проведення робіт;  
5.4.5. Навмисних дій, халатності чи необережності Страхувальника (Вигодонабувача), їх 
робітників або представників, недотримання інструкцій з проведення робіт, збереження, 
експлуатації, обслуговування та техніки безпеки; 
5.4.6. Дій Страхувальника (Вигодонабувача), їх робітників або представників в стані 
алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин; 
5.4.7. Вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем), його представниками або робітниками, 
навмисного злочину; 
5.4.8. Помилок, допущених при проектуванні, якщо інше не передбачено Договором 
страхування; 
5.4.9. Помилок у проведенні будівельних та/або монтажних робіт, дефектів у застрахованих 
об’єктах, що були відомі Страхувальнику (Вигодонабувача), його робітникам або представникам 
до настання страхового випадку, але про які не було повідомлено Страховику; 
5.4.10. Внутрішніх поломок машин, що використовуються для будівництва або монтажу, тобто 
пошкоджень, що не викликані зовнішніми чинниками; 
5.4.11. Експериментальних чи дослідницьких робіт; 
5.4.12. Ушкоджень, безпосередньо викликаних постійним впливом експлуатаційних факторів або 
природних процесів (зносу, корозії, окислювання, шумування, гниття, самозаймання, усушки 
тощо); 
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5.4.13. Невиконання будівництва об’єкта у встановлений термін; 
5.4.14. Зупинки виробництва або окремої операції; 
5.4.15. Не відшкодовуються витрати, пов’язані з можливими змінами, доповненнями або 
удосконаленнями. 
5.5. Страховик не несе відповідальності за: 
5.5.1. Розкрадання майна під час страхового випадку, не застрахованого по ризику втрати майна 
в результаті протиправних дій третіх осіб (п.5.1.7.). 
5.5.2. Непрямі збитки будь-якого характеру, включаючи втрачену вигоду, неустойки (штрафи, 
пені), збитки внаслідок прострочень, порушення, скасування договорів (контрактів), пов’язаних з 
виконанням Страхувальником (Вигодонабувачем) будівельних та/або монтажних робіт; 
5.5.3. За шкоду, заподіяну життю та/або здоров’ю робітників Страхувальника (Вигодонабувача) 
чи інших організацій, зайнятих у виконанні робіт на будівельному (монтажному) майданчику на 
підставі контрактів (договорів підряду); 
5.5.4. Втрату (загибель) або ушкодження грошей, дорогоцінних металів, каменів, планів, 
креслень, фотографій, зразків, макетів, цінних паперів, бухгалтерських і інших документів; 
5.5.5. Втрату (загибель) або ушкодження (псування) пальних і мастильних матеріалів, хімікатів, 
охолоджувальних рідин і інших допоміжних матеріалів, продукції, виробленої чи оброблюваної 
застрахованими предметами;  
5.5.6. Збитки, що були виявлені лише в ході інвентаризації. 
5.6. У випадку повного чи часткового припинення робіт сторони укладають додаткову угоду 
до Договору страхування про обсяг страхового покриття та інші умови страхування на період 
припинення робіт. При відсутності такої додаткової угоди збитки, що виникли в період 
припинення робіт не відшкодовуються. 
5.7. Якщо Страховик заявляє про те, що збиток, пошкодження, руйнування не підпадають під 
страхове покриття, необхідність доведення того, що це застраховане покладене на 
Страхувальника. 

6. Страхові платежі, страхові тарифи 
6.1. Страховий платіж встановлюється, виходячи з розміру страхової суми, строку 
страхування і страхового тарифу по відповідному ризику та об’єкту страхування з урахуванням 
конкретних умов страхування. 
6.2. Страховик при визначенні розміру страхового платежу, що підлягає сплаті за Договором 
страхування, застосовує розраховані ним базові страхові тарифи, що визначають страховий платіж 
в залежності від страхового ризику та строку страхування. Базові страхові тарифи наведені в 
Додатку №1. 
6.3. Страховик може при визначенні розміру страхового платежу використовувати 
підвищувальні чи понижуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів, експертно обумовлені в 
залежності від умов конкретного Договору страхування та факторів ризику: об'єктів, що 
споруджуються, видів основних і допоміжних матеріалів, застосовуваних при будівельних та/або 
монтажних роботах, складу будівельної (монтажної) техніки, кваліфікації персоналу і робітників, 
географічного місця розташування будівельного (монтажного) майданчика, наявності сигналізації, 
охорони, кількості позовів, пред'явлених Страхувальнику в зв'язку з його діяльністю за останні 
роки, та інших факторів, що впливають на ступінь страхового ризику. 
6.4. Оцінка вартості страхування здійснюється на підставі Договору підряду на виконання 
будівельних робіт, креслень, опису будівельного об”єкту, планів – графіків, кошторису витрат і 
інших документів, необхідних Страховику для його оцінки.   
6.5. При страхуванні на строк, відмінний від одного року, страховий платіж визначається 
пропорційно до страхового платежу за рік. 
6.6. При продовженні строку дії Договору страхування в зв’язку з порушенням строку 
закінчення будівництва (монтажу) за контрактом (договором підряду) і його продовженням 
укладається додаткова угода до Договору страхування та сплачується додатковий страховий 
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платіж, при розрахунку якого враховується ступінь виконання контракту (договору підряду) на 
момент його продовження. 
6.7. Страховий платіж сплачується одноразово або за домовленістю сторін, у строки і 
розмірах, обумовлених в Договорі страхування. 

7. Порядок укладення, строк та місце дії договору страхування 
7.1. Для укладання Договору Страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву за 
формою, встановленою Страховиком. Така заява є невід’ємною частиною Договору страхування. 
При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у Страхувальника баланс 
або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), контракт 
(договір підряду) на виконання будівельних та/або монтажних робіт, копію ліцензії на право 
проведення будівельних та/або монтажних робіт, проектно-кошторисну документацію та інші 
документи, необхідні для оцінки страхового ризику. 
7.2. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика 
про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового 
ризику. 
7.3. Договір страхування може бути укладений: 
7.3.1. на період проведення будівельних та/або монтажних робіт згідно з контрактом (договором 
підряду); 
7.3.2. на окремі етапи будівельних та/або монтажних робіт, використовуючи локальні кошториси 
на виконання робіт; 
7.3.3. на будь-який інший календарний строк. 
7.4. Договір страхування починає діяти з моменту внесення першого страхового платежу на 
поточний рахунок чи до каси Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
7.5. Дія Договору страхування припиняється о 24 годині дня, що зазначений у Договорі 
страхування як дата закінчення його дії, а також у випадках, передбачених розділом 9 цих 
Особливих умов. 
7.6. Відповідальність Страховика починається з моменту початку будівельних та/або 
монтажних робіт або після вивантаження застрахованих предметів на будівельному (монтажному) 
майданчику згідно з Договором страхування і закінчується прийманням чи пуском об’єктів в 
експлуатацію з урахуванням умов п.7.4. та п. 7.5. Відповідальність Страховика за машини і 
обладнання починається після їх вивантаження на будівельному (монтажному) майданчику та 
закінчується в момент вивезення з цього майданчика з урахуванням умов п.7.4. та п.7.5. 
7.7. Місцем страхування є обмежена територія, зафіксована, як монтажний майданчик в заяві 
Страхувальника. Місце страхування точно визначається при укладанні Договору страхування. 
7.8. Страховий захист, згідно цих Особливих умов, не розповсюджується на монтажний об’єкт 
чи його частину, після підписання акту прийняття об’єкту в експлуатацію, крім випадків 
страхування технічного обслуговування та гарантійної експлуатації. 
7.9. Договір страхування повинний бути укладений у письмовій формі. Недотримання 
письмової форми є підставою для визнання недійсним Договору страхування. 
7.10. Страхувальник (Вигодонабувач), повинний негайно письмово повідомити Страховика про 
перехід права на застраховане майно до іншої особи. 
7.11. Всі зміни та доповнення до Договору страхування приймаються за згодою сторін у 
письмовій формі.  

8. Права та обов’язки сторін 
8.1. Страховик має право: 
8.1.1. Перевіряти стан застрахованих об'єктів на відповідність умовам, зазначеним у заяві на 
страхування; 
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8.1.2. Перевіряти виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимог цих Особливих умов і 
Договору страхування; 
8.1.3. Направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних з розслідуванням причин і 
визначенням розміру заподіяного збитку; 
8.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні застрахованого майна, а також давати інструкції, 
спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника (Вигодонабувача); 
8.1.5. Зробити огляд пошкодженого застрахованного майна, як тільки йому стало відомо про 
пошкодження, провести власне розслідування для з’ясування причин та розміру збитку; 
8.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків за Договором страхування, включаючи 
обов’язки, що лежать на Страхувальнику, але не виконані ним, при пред'явленні Вигодонабувачем 
вимоги про виплату страхового відшкодування;  
8.1.7. При повідомленні про обставини, що спричиняють збільшення страхового ризику, 
переукласти Договір страхування; 
8.1.8. Висунути (у межах фактично сплаченої Страхувальнику (Вигодонабувачу) суми страхового 
відшкодування) позов до осіб, винних у страховому випадку, з метою отримання від них 
компенсації за заподіяні збитки; 
8.1.9. Відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з чинним законодавством України та 
умовами цих Особливих умов; 
8.1.10. Припинити дію Договору страхування відповідно з цими Особливими умовами і 
законодавством України. 
8.2. Страховик зобов'язаний: 
8.2.1. Ознайомити Страхувальника з Особливими умовами та Особливими умовамиами 
страхування; 
8.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, 
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику; 
8.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку 
та в строк, передбачений цими Особливими умовами. У разі несвоєчасного здійснення виплати 
страхового відшкодування з вини Страховика, Страховик несе майнову відповідальність шляхом 
сплати Страхувальнику пені, розмір якої визначається умовами Договору страхування або 
Законом; 
8.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо 
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування; 
8.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, 
або збільшення вартості об’єктів страхування переукласти з ним Договір страхування; 
8.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім 
випадків, встановлених Законом України; 
8.2.7. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, цими Особливими вимогами та 
Договором страхування. 
8.3. Страхувальник має право: 
8.3.1. Ознайомитися з цими Особливими умовами; 
8.3.2. Призначати Вигодонабувачів для отримання страхового відшкодування, а також 
замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором 
страхування; 
8.3.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в строк, 
передбачений цими Особливими умовами; 
8.3.4. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення страхової 
вартості переукласти Договір страхування; 
8.3.5. Збільшити за узгодженням із Страховиком в період дії Договору страхування розмір 
страхової суми, якщо об’єкти страхування були застраховані на неповну страхову вартість або 
страхова вартість збільшилася під час дії Договору страхування, шляхом оформлення додаткової 
угоди до Договору страхування зі сплатою додаткового страхового платежу; 
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8.3.6. Припинити дію Договору страхування відповідно з цими Особливими умовами і 
законодавством України; 
8.3.7. Одержати інформацію про Страховика відповідно до законодавства України; 
8.3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та розвитку страхових послуг, які надає 
Страховик. 
8.4. Страхувальник зобов'язаний: 
8.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі в розмірі і порядку, передбаченими Договором 
страхування; 
8.4.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому 
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його 
про будь-яку зміну страхового ризику; 
8.4.3. При укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори 
страхування щодо предмету договору страхування, зазначеного у Договорі страхування; 
8.4.4. В період дії Договору страхування негайно повідомляти Страховику про зміни обставин, 
що мають істотне значення для оцінки страхового ризику; 
8.4.5. Дотримуватися розумних заходів обережності і рекомендацій, передбачених проектною 
документацією; 
8.4.6. При настанні події, що за умовами Договору страхування може бути кваліфікована як 
страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний діяти згідно з умовами 
розділу 10 цих Особливих вимог; 
8.4.7. Включати у склад відомчої чи державної комісії представника Страховика, що буде мати 
право доступу до матеріалів комісії та можливість на місці оцінити збитки при настанні 
страхового випадку; 
8.4.8. Протягом двох робочих днів повідомити Страховику місцезнаходження втраченого 
застрахованого майна, якщо останнє знайдено; 
8.4.9. Повідомити Страховику в письмовій формі про часткове чи повне припинення будівельно-
монтажних робіт протягом двох робочих днів з дня прийняття офіційного рішення про 
припинення; 
8.4.10. Здійснювати інші дії, передбачені законодавством України, цими Особливими умовами і 
Договором страхування. 
8.5. Всі повідомлення, передбачені цими Особливими умовами і Договором страхування, 
здійснюються сторонами в письмовій формі або іншим способом, що дозволяє об’єктивно 
зафіксувати або підтвердити факт одержання повідомлення. 

9. Умови припинення договору страхування 
9.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі: 
9.1.1. Закінчення строку дії; 
9.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
9.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При 
цьому Договір вважається достроково припиненим у разі, якщо перший (або черговий) страховий 
платіж не був сплачений на письмову вимогу Страховика протягом десяти робочих днів з дня 
висунення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору; 
9.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи 
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22,23 і 24 Закону 
України "Про страхування"; 
9.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
9.1.6. В інших випадках, передбачених законодавством України або Договором страхування.  
9.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника 
або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. Про намір достроково 
припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як 
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за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не 
передбачено.  
9.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника 
Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії 
Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум 
страхового відшкодування, які були виплачені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника 
щодо дострокового припинення дії Договору страхування пов'язана з порушенням Страховиком 
умов цього Договору, Страховик повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж 
повністю. 
9.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика 
обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає 
Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, 
з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних сум страхового 
відшкодування, які були виплачені за Договором страхування. 
9.5. При взаємних розрахунках сторін у разі дострокового припинення Договору страхування не 
допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі були сплачені в безготівковій 
формі.  
9.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання, у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 
9.7. В разі визнання Договору страхування недійсним кожна з сторін зобов`язана повернути 
іншій стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності Договору не 
передбачені законодавством України. 
9.8. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно чинного 
законодавства України. 
9.9. Договір вважається скасованим: 

- якщо він укладений після страхового випадку; 
- при поданні Страхувальником будь-якого позову, що є неправдивим чи містить невірні 

суми збитків за страховими випадками або повідомляє усвідомлено неправдиві відомості, 
що стосуються Договору страхування. При цьому Страхувальник втрачає право одержання 
компенсації. 

9.10. Всі зміни та доповнення до Договору страхування приймаються за згодою сторін у 
письмовому вигляді. 

10. Дії страхувальника при настанні страхового випадку 
10.1. При настанні події, що за умовами Договору страхування може бути кваліфікована як 
страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний: 
10.1.1. Негайно повідомити про це в органи міліції, пожежної охорони та інші органи, у 
компетенцію яких входить ліквідація наслідків подій, передбачених розділом 5 цих Особливих 
умов та розслідування причин їх виникнення; 
10.1.2. Негайно, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж на протязі 48 (сорок вісім) годин (без 
урахування вихідних та святкових днів) повідомити Страховика в письмовій формі про характер 
та розмір збитків; 
10.1.3. Вжити всіх доступних заходів для врятування застрахованого майна, усунення причин 
події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, забезпечити охорону ушкодженого 
майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика; 
10.1.4. При проведенні робіт згідно п.10.1.3. цих Особливих умов забезпечити збереження стану 
предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших причин настання події, що може 
бути кваліфікована як страховий випадок; 
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10.1.5. Письмово повідомити Страховика про початок проведення ремонтних або інших робіт, які 
пов’язані з змінами фактичного стану пошкодженого майна на місці події, яка може бути 
кваліфікована як страховий випадок; 
10.1.6. Забезпечити Страховику можливість огляду місця події, яка може бути кваліфікована як 
страховий випадок та самостійної попередньої оцінки понесеного Страхувальником збитку; 
10.1.7. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду ушкодженого майна для 
з'ясування причин та розмірів збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в 
будь-яких комісіях, створюванних для встановлення причин і визначення розміру збитку; 
10.1.8. Надати всі необхідні документи згідно розділу 11 (за винятком п.11.4, п.11.5); 
10.1.9. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації, повернення або 
відновлення третіми особами ушкодженого або знищеного майна; 
10.1.10. Надати всі документи, необхідні Страховику для висунення позову до осіб, винних 
у настанні страхового випадку, з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки. 

11. Перелік документів, які підтверджують настання страхового випадку та 
розмір збитку 

11.1. Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування – 
складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою, визначеною Страховиком і 
подається Страховику (або його представнику) у порядку та у строк, які вказані в п.10.1.2. цих 
Особливих умов. 
11.2. Перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна з вказівкою його вартості, 
підтвердженої бухгалтерськими документами – додається до заяви Страхувальника на виплату 
страхового відшкодування. 
11.3. Документи, видані Компетентними органами, які підтверджують настання події, яка може 
бути кваліфікована як страховий випадок. 
11.4. Страховий акт – документ, що складається Страховиком, який кваліфікує подію як 
страховий (нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума 
страхового відшкодування. 
11.5. Кошторис збитків – документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним 
особою; визначає та обґрунтовує розмір збитків, понесених Страхувальником (Вигодонабувачем) 
внаслідок настання страхового випадку, а також витрати на роботи, проведені згідно п.10.1.3., 
п.5.3.1. цих Особливих умов (якщо такі проводились та відшкодовуються згідно умов Договору 
страхування). 
11.6. Акти виконаних робіт, підписані на момент настання страхового випадку, бухгалтерські 
документи, що підтверджують суму фактичних збитків (акти на списання).  
11.7. У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із страховим 
випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ 
та організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно 
з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. 
11.8. Страхувальник і Страховик після настання страхового випадку можуть домовитися, що 
розмір збитку буде встановлено експертизою. Страхувальник може також вимагати проведення 
експертизи шляхом односторонньої заяви Страховику.  

12. Визначення розміру та порядок виплати страхового відшкодування 
12.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування на 
підставі Заяви Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового відшкодування і 
страхового акту.  
12.1.1. Страховик в строк не більше 20 днів з моменту подання всіх необхідних йому документів, 
що свідчать про настання страхового випадку повідомляє Страхувальнику у письмовій формі про 
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своє рішення відносно виплати страхового відшкодування, в разі відмови в виплаті – з 
обґрунтуванням причин відмови. 
12.2. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою шляхом 
проведення експертизи і складання Кошторису збитків. Кожна із сторін має право на проведення 
незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її 
проведення.  
12.3. Якщо випадок визнано страховим, страхове відшкодування виплачується протягом 15-ти 
робочих днів з дня підписання страхового акту, якщо Договором страхування не передбачений 
інший строк виплати.  
12.4. За згодою сторін страхове відшкодування може бути виплачене Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) або перераховане на рахунок, вказаний Страхувальником (Вигодонабувачем) в 
Заяві на виплату страхового відшкодування, згідно з належним чином оформленими документами, 
наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними, ремонтними тощо), про витрати на 
компенсацію збитків від страхового випадку (наряд-замова, рахунок, акт виконаних робіт тощо). 
Вказані документи повинні містити повний перелік робіт, їх вартість, а також вартість складових 
частин та матеріалів, використаних під час ремонту (відбудовних робіт). 
12.5. Страховик повинен скласти страховий акт, протягом двадцяти робочих днів, починаючи з 
моменту отримання письмової Заяви про виплату страхового відшкодування та інших документів 
згідно з розділом 11 цих Особливих умов, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
12.6. Розмір страхового відшкодування встановлюється у розмірі заподіяних Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) збитків, за вирахуванням встановленої Договором страхування франшизи та 
сум, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) у відшкодування збитків від інших осіб, але 
не більше страхової суми. 
12.7. Збитки визначаються:  
12.7.1. при загибелі майна – у розмірі вартості майна на момент укладення Договору страхування з 
урахуванням зносу за час дії Договору, за вирахуванням вартості наявних залишків, придатних для 
подальшого використання. Загибель застрахованого майна означає повне або часткове знищення 
майна при якому витрати на відновлення дорівнюють його вартості або її перебільшують; 
12.7.2. при ушкодженні (частковій руйнації) майна – у розмірі відбудовних витрат;  
12.7.3. при викраденні майна – у розмірі вартості майна на момент укладення Договору 
страхування з урахуванням зносу за час дії Договору.  
12.8. Відбудовні витрати містять у собі: 
12.8.1. Витрати на матеріали і запасні частини для ремонту (з урахуванням зносу на момент 
настання страхового випадку), необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, у якому 
воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку; 
12.8.2. Витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для відновлення застрахованого майна до 
стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку. 
12.9. До відбудовних витрат не належать: 
12.9.1. Витрати, пов’язані зі змінами або поліпшенням застрахованого об'єкта; 
12.9.2. Витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням; 
12.9.3. Інші, зроблені понад необхідні, витрати. 
12.10. У разі, коли страхова сума становить певну частку страхової вартості застрахованого 
об'єкту: 
12.10.1. Страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по 
страховому випадку збитків (пропорційна система відповідальності). Дія цього пункту 
розповсюджується також на випадки, коли при визначенні розміру збитків буде встановлено що 
страхова сума виявилась менше страхової вартості застрахованого об’єкту, вказаної в Договорі 
страхування; 
12.10.2. Договором страхування може бути передбачено відшкодування збитків у повному 
обсязі (без урахування п.12.10.1), але не більше страхової суми (система відповідальності по 
першому ризику).  
12.11. Витрати згідно п.5.3.1. відшкодовуються в межах, передбачених п.4.3. 
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12.12. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані повернути Страховику отримане страхове 
відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом або 
за цими Особливими умовами цілком або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача 
права на страхове відшкодування. 
12.13. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник (Вигодонабувач) мав 
договори страхування майна по аналогічних ризиках із декількома страховиками, то страхове 
відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати розміру завданого 
збитку. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розмірові страхової суми за 
укладеним ним договором страхування. 
12.14. Якщо страховий платіж сплачується у декілька строків, то із суми страхового 
відшкодування Страховик, за згодою Страхувальника (Вигодонабувача), утримує несплачену 
частину страхового платежу. 
12.15. Якщо виплата страхового відшкодування не зроблена у визначений строк з провини 
Страховика, останній сплачує особі, якій повинно бути виплачене відшкодування, пеню в розмірі, 
який вказано в Договорі страхування або Законі.  
12.16. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена Договором 
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України. 
12.17. Після виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на суму виплаченого 
страхового відшкодування. Наступні виплати страхового відшкодування проводяться з 
урахуванням зменшення страхової суми Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної 
страхової суми, то дія Договору страхування припиняється з моменту виплати. 
12.18. У випадку зникнення майна з причин, вказаних в п.5.1.7., страхове відшкодування 
виплачується тільки за умови укладення між Страховиком і Страхувальником угоди, відповідно до 
якої Страхувальник зобов’язується, у разі, якщо майно, яке зникло, буде знайдено, передати права 
власності на нього Страховику.  
12.19. Якщо майно, яке зникло, було знайдено до виплати страхового відшкодування, то воно 
залишається у власності Страхувальника, а розрахунок страхового відшкодування здійснюється з 
урахуванням цих обставин.  
12.20. Якщо майно, яке зникло, було знайдено після виплати страхового відшкодування, то 
сторони, за взаємною згодою можуть скасувати раніше укладену угоду, передбачену п.12.18 цих 
Правил. В разі залишення знайденого майна у Страхувальника, Страховик здійснює перерахунок 
страхового відшкодування. Страхувальник зобов’язаний протягом десяти робочих днів повернути 
Страховику різницю між раніше виплаченим відшкодуванням та відшкодуванням за новими 
розрахунками.  
12.21. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять, в межах фактичних 
затрат, право вимоги, яке Страхувальника або інша особа, що одержала страхове відшкоування, 
має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 

13. Відмова у виплаті страхового відшкодування 
13.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо: 
13.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинені навмисні дії, спрямовані на настання 
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними 
цивільного чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій 
Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється 
відповідно до чинного законодавства України; 
13.1.2. Страхувальником (Вигодонабувачем) або особою на користь якої укладено Договір 
страхування  вчинено умисний злочин, що призвів до страхового випадку; 
13.1.3. Страхувальником подано Страховику свідомо неправдиві відомості про предмет договору 
страхування або про факт настання страхового випадку; 
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13.1.4. Страхувальник (Вигодонабувач) несвоєчасно повідомив Страховика про настання 
страхового випадку без поважних на це причин або створював Страховикові перешкоди у 
визначенні обставин, характеру та розміру збитків при настанні страхового випадку;  
13.1.5. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне відшкодування збитку від третіх осіб. 
13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у 
виплаті страхового відшкодування, зокрема: 
13.2.1. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про ступінь страхового 
ризику; 
13.2.2. Страхувальник навмисно не вжив доступних заходів, щоб зменшити збитки; 
13.2.3. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, 
відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком за умовами Договору страхування, 
або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача). 
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику 
письмово з обгрунтуванням причин відмови не пізніше 20-ти робочих днів з дня складання 
страхового акту. 
13.4. Відмова Страховика зробити страхову виплату може бути оскаржена Страхувальником 
(Вигодонабувачем) у судовому порядку. 

14. Порядок вирішення спорів 
14.1. Спори, пов'язані із страхуванням за умовами цих Особливих умов, вирішуються в порядку, 
передбаченому чинним законодавством України.  

15. Особливі умови 
15.1. Дані Особливі умови є базовими при укладанні договорів добровільного страхування 
будівельних та/або монтажних робіт. За згодою сторін, у Договорі страхування можуть бути 
внесені додаткові умови, які відповідають даним Особливим умовам і не суперечать чинному 
законодавству України. 
15.2. Зміни та доповнення цих Особливих умов в обов'язковому порядку узгоджуються у 
відповідності з чинним законодавством України. Новий текст цих Особливих умов набуває 
чинності після дати їх офіційної реєстрації. Договори страхування, які укладено згідно з новим 
текстом Особливих умов, набувають чинності тільки після дати офіційної реєстрації Особливих 
умов. 
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