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Затверджено Наказом № 02-ВН  

від 14.01.2021 року 
 

 

Договір добровільного страхування                                                                                                                                                                                        
МАЙНА (експрес страхування) 

 
Цей Договір укладений відповідно до Закону України “Про страхування”, ліцензій Нацкомфінпослуг України серії АЕ №198561,                          

АЕ №198568, АЕ №198552, АЕ №198567 від 21.02.2013р., Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ №4 від 30.10.2007р., Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 закону України “Про 

страхування”) №5 від 30.10.2007р., Особливих умов добровільного страхування нерухомого та домашнього майна громадян №14 від 

30.10.2007р., Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №7 від 30.10.2007р., Правил добровільного 

страхування від нещасних випадків №3 від 20.07.2007р., (далі -  Правила).  

 

Розділ 1. Загальні відомості. 

1.3. Вигодонабувач  В частині застрахованого майна - особа, зазначена в п.1.2 Договору, інше – згідно чинного законодавства 

України. 

 

Розділ  2. Страхування майна. 

2.1. Предмет страхування 
Майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, які пов’язані з 

його володінням, розпорядженням, користуванням застрахованим майном. 

2.2. Умови страхування Майно приймається Страховиком на страхування без огляду та без врахування зносу майна. 

 

Розділ  3.  Страховий випадок та страхові ризики. 

3.1. Страховим випадком є подія, яка сталося внаслідок будь-якого страхового ризику, наведеного нижче, із настанням якого виникає 

обов`язок Страховика виплатити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу:   

3.1.1. Пожежа, вибух газу, що використовується в побутових цілях, удар блискавки, спалах та вибух побутових 

електроприладів та домашньої електронної апаратури, вплив вогнегасних речовин при гасінні пожежі 

3.1.2. Стихійні лиха       

3.1.3. Аварія систем опалення, водопостачання і каналізаційної мережі, проникання води із сусідніх приміщень внаслідок 

таких аварій       

3.1.4. Протиправні дії третіх осіб: вандалізм, крадіжка, крадіжка зі зломом         

3.1.5. Відповідальність перед третіми особами (сусідами) 

3.1.6. Встановлення інвалідності або смерть Страхувальника чи членів його родини внаслідок нещасного випадку 

 

Розділ  4. Групи застрахованого майна, страхова сума, страховий тариф, загальний страховий платіж, франшиза. 
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4.1.Страхова сума (фіксована, грн.), страховий тариф для кожної групи майна 

4.2. 4.3. 4.4. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 
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А  50 000 0,17 20 000 0,27 - - - - 5 000 0,3 3 000 0,47 78 000 168,10 250 

Б  120 000 0,17 30  000 0,27 10 000 0,32 10 000 0,835 10  000 0,3 3 000 0,47 183 000 444,60 300 

В  170 000 0,17 50 000 0,27 20  000 0,32 20 000 0,835 15 000 0,3 3 000 0,47 278 000 714,10 350 

Г  250 000 0,17 70 000 0,27 25 000 0,32 25 000 0,835 20 000 0,3 3 000 0,47 393 000 976,85 400 

Д  500 000 0,17 80 000 0,27 30 000 0,32 30 000 0,835 25 000 0,3 5 000 0,47 670 000 1511,00 450 

 

Умови страхування 

 

Розділ  7 .  Виключення із страх ових випадків і  

обмеження страхування.  
7 .1 .  Військові ді ї  всякого роду,  громадянська війна,  

напад військових сил та/або спеціальних формувань 

(підрозділів) будь -якої держави,  а також безпосередня 

загроза такого  нападу,  незалежно від того,  чи була  

оголошена війна чи ні .  

7 .2 .  Дії  військових сил України та/або інших 

спеціально призначених для  цього  формувань та 

підрозділів направлені на протистояння нападу чи 

загроз і  нападу військових сил та/або  спеціальних 

формувань (підрозділів) будь -якої держави,  а також 

безпосередній загрозі  такого  нападу,  нез алежно від 

того,  чи була оголошена війна чи ні .  

7 .3 .  Введення надзвичайного,  воєнного  чи особливого 

стану,  проведення антитерористичних операцій на всій 

територі ї  держави або на окремій ї ї  території ,  масові  

заворушення,  акти громадянської  непокори,  страйки ,  

локаути,  бунти,  заколоти,  державні перевороти або 

спроби їх здійснити,  повстання  або революці ї ,  

громадянські війни,  терористичні акти та їхні  

наслідки,  диверсі ї ,  ді ї  озброєних повстанців,  а також 
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дії  влади,  спрямовані  на їхнє придушення,  вилучення , 

конфіскація,  арешт,  націоналізація ,  знищення чи 

пошкодження майна за розпорядженням військової  або 

цивільної влади існуючої  юридично або фактично.  

7 .4 .  Використання або зберігання  ядерної  зброї,  мін, 

бомб,  снарядів чи інших видів озброєння .  

7 .5 .  Вплив ядерної енергії  в будь -якій формі.  

7 .6 .  СЕКЦІЯ «МАЙНО»  

7 .6 .1 .  За Секцією "Майно" в  усіх випадках Страховик 

не відшкодовує:  

7 .6 .1 .1.  Збитки,  що виникли внаслідок порушення 

Страхувальником, його представником, членами їх 

с імей,  а також особами, які  працюють у них за наймом, 

встановлених правил зберігання вогненебезпечних та 

вибухонебезпечних речовин і  предметів,  або  інших 

правил експлуатації ,  визначених для  відповідних 

категорій майна  

7 .6 .1 .2.  Збитки,  що виникли внаслідок обвалу будівель 

(споруд )  або їх частин,  якщо він не відбувся внаслідок 

страхового випадку.  

7 .6 .1 .3.  Збитки,  що виникли внаслідок крадіжки або  

розкрадання майна безпосередньо  після  страхового 

випадку.  

7 .6 .1 .4.  Збитки,  пов 'язані з  пошкодженням або втратою 

грошових знаків,  цінних паперів,  плат іжних карт ,  

дорогоцінних металів і  виробів з  них,  одягу,  в  тому 

числі вироби з  хутра,  картин,  антикваріату,  творів 

мистецтва,  електронних даних та комп'ютерного 

програмного забезпечення тощо.  

7 .6 .1 .5.  Збитки,  що виникли в квартирі ,  не 

зареєстрованої  в Бюро Технічної  Інвентаризації ,  або  

Реєстрі  майнових прав на нерухоме майно.  

7 .6 .1 .6.  Збитки,  що виникли в результаті  самозаймання ,  

бродіння,  гниття або інших природних властивостей 

майна.  

7 .6 .1 .7.  Збитки від  впливу електричного струму на 

різні  електричні пристрої  з  вини кненням полум'я або 

без нього (наприклад,  в результаті  перенапруження , 

порушень в ізоляці ї ,  таких як:  коротке замикання , 

замикання в обмотці і  при інших аваріях і  

несправності  електричного обладнання) ,  якщо тільки 

це не стало причиною подальшого поширення вогню.  

7 .6 .1.8 .  Збитки,  що виникли внаслідок проведення 

санкціонованих компетентними органами підривних 

робіт .  

7 .7 .  СЕКЦІЯ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»  

7 .7 .1 .  За Секцією «Відповідальність» Страхувальник не 

відшкодовує збитки,  завдані:  

7 .7 .1 .1.  Внаслідок навмисних ді ї  Страхувальника 

(потерпілого),  спрямованих на настання страхового 

випадку.  

7 .7 .1 .2.  Внаслідок подій,  що відбулися в результаті  ді ї  

непереборної сили,  в тому числі землетрусу,  удару 

блискавки,  інших природних явищ.  

7 .7 .1 .3.  Життю,  здоров 'ю або  майну Страху вальника та 

особам,  які  проживають в експлуатованому 

приміщенні ,  зазначеному в цьому Договорі.  

7 .7 .1 .4.  Необхідності  сплати неустойки,  штрафу,  пені ,  

виконання  гарантійних або аналогічних,  а також 

договірних зобов 'язань.  

 

Розділ  8 .  Права та обов’язки сторін .  

8 .1 .  Страхувальник має право:  

8 .1 .1 .  Ознайомитися з  Правилами та вимагати від 

Страховика роз’яснень їх положень,  умов укладеного 

Договору.  

8 .1 .2 .  Достроково припинити дію Договору відповідно 

до Розділу 13  Договору.  

8 .1 .3 .  У випадку втрати Договору в пері од його дії ,  

звернутись до Страховика з  письмовою заявою і  

отримати дублікат  Договору,  з  моменту видачі якого ,  

втрачений екземпляр (оригінал) Договору вважається 

недійсним.  

8 .1 .4 .  У раз і  настання страхового випадку одержати 

страхове відшкодування на умовах  Розділів  10 та  11  

Договору.  

8 .1 .5 .  Залучити за  свій рахунок експерта в разі  незгоди 

з  висновком експертизи Страховика  або  незалежної 

експертизи,  замовленої Страховиком ,  для  визначення 

розміру збитку ,  завданого Страхувальнику.  

8 .1 .6 .  Оскаржити в порядку,  передбаченому чинним 

законодавством України,  відмову С траховика у виплаті  

страхового відшкодування,  або розмір виплаченого 

страхового відшкодування.  

8 .2 .  Страхувальник зобов’язаний:  

8.2 .1.  Повідомити Страховика про всі  інші діючи  

договори страхування щодо предмета страхування при 

укладанні Договору або в термін 3 робочих днів  після 

укладання  нового  договору страхування з  іншою 

страховою компанією .  

8 .2 .2 .  Своєчасно  вносити страхові платежі  в розмірі  та 

строки,  визначені  Договором.  

8 .2 .3 .  Поводити себе щодо за страхованого майна так,  

ніби воно не є застрахованим, а також утримувати та 

використовувати майно за   його прямим призначенням ,  

забезпечивши при цьому безперебійне функціонування 

всіх охоронних систем, пристроїв,  що були в наявності  

при укладанні  Договору .  

8 .2 .4 .  Повідомити Страховика про настання страхового 

випадку протягом 2  робочих днів з  моменту,  коли він 

дізнався  про настання страхового випадку.   

8 .2 .5 .  У разі  настання страхового випадку діяти у 

відповідності  з  розділом 14  Договору,  вживати заходів 

щодо запобігання та  зменшення збитків,  завданих 

внаслідок настання страхового випадку.  

8 .2 .6 .  Сповіщати Страховика про усі  випадки 

одержання компенсаці ї ,  повернення чи відновлення 

трет іми особами постраждалого застрахованого майна 

та повернути Страховику прот ягом 30 календарних 

днів отримане страхове відшкодування (чи його 

відповідну частину) ,  якщо виявляться  такі  обставини,  

які  відповідно  з  Розділом 12  Договору та  чинним 

законодавством Укра їни цілком чи частково 

позбавляють  Страхувальника  права на страхове 

відшкодування.  

8 .2 .7 .  Сприяти Страховикові  в реалізації  права вимоги 

до особи,  винної у настанні страхового  випадку.   

8 .2 .8 .  Повідомити Страховика про зміну місця 

постійного проживання   за 10  робочих днів до дати 

зміни місця проживання.  

8 .3 .  Страх овик має право:  

8.3 .1 .  Самостійно з ’ясовувати причини та обставини 

настання страхового  випадку ,  здійснити огляд місця 

настання події ,  в  тому числі  фото - ,  відеозйомку.  У разі 

необхідності  Страховик може надсилати запити у 

компетентні органи для надання ними відповідни х 

документів та інформаці ї ,  що підтверджує факт і  

причину настання страхового випадку,  а також 

залучати за свій рахунок експерта  для  розслідування 

страхового випадку та визначення розміру збитку ,  

завданого Страхувальнику.  

8 .3 .2 .  Відстрочити складання  стра хового акту і  виплату 

страхового відшкодування згідно з  Розділом  9  

Договору,  Правилами  та чинним законодавством  

України.   

8 .3 .3 .  Відмовити у виплаті  страхового  відшкодування 

зг ідно  з   Розділом  12 Договору,  Правилами  та чинним 

законодавством  України.   

8 .3 .4 .  Відстрочити виплату страхового від шкодування,  

якщо порушено кримінальну справу за фактом 

загибелі,  пошкодження чи втрати застрахованого 

майна,  до закриття ,  зупинення кримінальної  справи або 

винесення рішення судом.  

8 .3 .5 .  Достроково припинити дію Договору відповідно 

до Розділу 13  Договору.  

8.4 .  Страх овик зобов’язаний:  

8 .4 .1 .  Ознайомити Страхувальника з  умовами Договору 

та Правилами.  

8 .4 .2.  Протягом 2  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 .4 .3.  Здійснити огляд місця події  та скласти акт 

огляду пошкодженого  і  вцілілого  майна ,  вжити заходів 



для визначення  розміру збитку та/або  проведення 

незалежної  експертизи.   

8 .4 .4 .  При настанні страхового випадку здійснити 

виплату страхового  відшкодування протягом 5  робочих  

днів з  дня  прийняття  рішення  про  виплату.  Страховик 

несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату 

страхового відшкодування шляхом сп лати 

Страхувальнику пені  в розмір і  0 ,1% простроченого 

платежу за кожний день прострочення,  але  не більше 

подвійної облікової  ставки НБУ, що діяла в період,  за 

який нарахована  пеня .  

8 .4 .5.  У разі  відмови у виплаті  страхового 

відшкодування  протягом 10 робо чих днів з  дати 

прийняття р ішення письмово повідомити про це 

Страхувальника з  обґрунтуванням причин відмови.  

8 .4 .6 .  Видати дублікат  Договору на письмове 

звернення Страхувальника.  

8 .4 .7 .  Тримати в таємниці відомості  про  

Страхувальника та його майновий стан,  за  винятком 

випадків ,  передбачених законодавством України.  

8 .5 .  Вигодонабувач має право:  

8 .5 .1 .  Отримати копію Договору та всіх документів,  

складених та отриманих Страховиком в процесі  

врегулювання  збитків.  

 

Розділ 9 .  Документи ,  які необхідно надати в раз і  

настання страх ового випадку .     
9 .1 .  Для отримання страхового відшкодування 

Страхувальник повинен обов’язково  надати наступні 

документи:  

1)  письмова заява і з  зазначенням часу,  місця,  причин 

та розміру збитків;  

2) копія паспорту,  ідентифікаційного код у 

Страхувальника;  

3)   довідки ,  що підтверджують факт,  причини, 

обставини події ,  що сталася,  із  в ідповідними 

висновками,  надані  компетентним органом  залежно від 

характеру поді ї :  

  пожежа,  вибух  –  державного органу пожежної 

охорони,  служби газу,  електромереж;  

  стихійні явища –  гідрометеорологічної або 

сейсмічної служби. За відсутності  фіксації  

в ідповідного стихійного лиха –  довідка,  затверджена 

уповноваженою особою підрозділу надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення,  з  

п ідтвердженням фактичного  збитку;  

  вплив води,  р ідин з  водопровідних, 

каналізаційних,  опалювальних систем –  житлово -

експлуатаційного  підприємства (ЖЕК),  об’єднання  

співвласників багато квартирних будинків (ОСББ),  

авар ійної  або ремонтної служби;  

  протиправні  дії  третіх осіб –  представників 

Національної  поліції  України або інших органів МВС .    

4)  документи,  що підтверджують розмір заподіяних 

збитків;  

5 )  документи,  що підтверджують правонаступництво 

особи,  що звернулася для отримання страхового 

відшкодування,  та  лікарняний висновок про  причини 

настання смерті ,  нотаріально завірена копія свідоцтва 

або  довідки про  смерть  у раз і  смерті  Страхувальника  

внаслідок нещасного  випадку ;  

 6 )  документи ремонтних підприємств (наряд -

замовлення,  калькуляції ,  рахунки),  які  будуть 

здійснювати відновлювальний ремо нт майна,  із  

зазначенням переліку відновлювальних робіт,  їх 

вартості ,  вартості  деталей,  що замінюються ;  

7)  рішення  суду (при розгляді справи судом) ;       

8) претензії  щодо відшкодування збитків та копії  

документів,  що надійшли від заявника претензії ;   

9)  документ,  що підтверджує факт,  причини та 

обставини настання страхового випадку,  виданий 

компетентним органом, в  т .ч .  медичним закладом 

(лікарняний листок,  історія  хвороби,  довідка медико -

соціальної експертної комісі ї  (МСЕК) про 

встановлення  групи інвалідно сті;  

10 )  інші документи за  запитом Страховика,  які 

необхідні  для  встановлення факту,  причин та наслідків 

страхового випадку.   

 

Розділ  10.  Порядок визначення розміру  виплати 

страх ового в ідшкодування .  

10 .1 .  Розмір страхового  відшкодування визначається  в 

разі :  

-  повного  руйнування  будівель –  в межах страхової 

суми,  обумовленої Договором відповідно до 

застрахованого майнового об’єкта,  але не більше ніж 

його дійсна вартість,  із  вирахуванням залишків,  

придатних для подальшого використання або 

реалізації ,  кількіст ь і  варт ість яких зазначається в акт і  

огляду майна після настання  страхового випадку;  

-  часткового  пошкодження конструктивного елемента 

будівлі  –  у вартост і  матеріалів для  ремонту та  вартост і  

ремонтних робіт,  але не вище від  частки страхової  

суми,  що припадає за питомою вагою відповідного 

конструктивного  елемента будівлі .  Відсоток питомої 

ваги конструктивного  елемента відповідної  будівлі  

визначається за  домовленістю Сторін або  на підставі  

експертної оцінки;  

-  загибелі або викраденні рухомого застрахованого 

майна –  у розмірі  дійсної вартост і  майна в межах 

страхових сум відповідно до груп застрахованого 

майна чи окремо взято ї  одиниці майна,  але не вище від 

суми,  необхідної  для  придбання  майна,  подібного за  

функціональними та вартісними характеристиками, за 

вирахуванням вартості  придатних залишків;   

-  пошкодження  рухомого  застрахованого  майна –  в 

розмір і  відновлювальних витрат,  але не вище від суми, 

необхідної для придбання майна,  подібного за 

функціональними та вартісними характеристиками, та 

яка не перевищує розмір  страхової суми за 

відповідною групою застрахованого  майна та/або 

страхової  суми  та/або вартост і  кожної  одиниці  такого 

майна.  

10.2 .  Розмір збитків при врегулюванні  претензій у 

досудовому порядку визначається угодою між 

Страхувальником та третьою особою, якій було 

завдано шкоду,  за  погодженням з і  Страховиком. При 

неможливості  знайти взаємоприйнятне ріш ення,  розмір 

шкоди визначається  постановою суду.   

10.3 .  Страхове відшкодування виплачується з 

урахуванням розміру франшизи,  зазначеної у Розділі  4 

цього Договору.  

10.4 .  Страхове відшкодування за нанесення шкоди 

майну третіх осіб виплачується  Страховиком у межах 

страхової суми згідно розділу 4 .  цього Договору і  не 

може перевищувати розмір прямого збитку.  

10.5 .  В разі  завдання шкоди життю та здоров’ю 

Страхувальника та членів його родини страхове 

відшкодування виплачується  наступним чином:  

  у раз і  загибелі  або смерті  Страхувальника та 

членів його родини -  у розмірі  100% від страхової 

суми згідно розділу 4  цього  Договору;  

  в разі  пост ійної втрати працездатності  

Страхувальником і  членами його родини та 

встановлення  інвалідно сті :   

 -  інвалідності  I  групи –  90% від страхової суми зг ідно 

розділу 4  цього Договору;   

-  інвалідності  II  групи –  70% від страхової  суми зг ідно 

розділу 4  цього Договору;  

-  інвалідності  III  групи –  50% від страхової суми 

зг ідно розділу 4 цього  Договору.  

 

Розділ  11 .  Порядок та умови виплати страхо вого 

відшкодування .  

11 .1 .  Виплата страхового відшкодування здійснюється 

Страховиком  протягом 5   робочих днів з  дня  прийняття 

рішення про  виплату відповідно  до умов п.12.2  цього 

Договору,  Правил та законодавства України,  на 

підставі  заяви Страхувальника або  Вигодонабувача про 

виплату страхового  відшкодування та страхового акту  

за встановленою Страховиком формою. Страхувальник 

повинен надати Страховикові  усі  необхідн і документи, 

вказані в  Розділі  9  Договору,  протягом 30  календарних 

днів з  дня  настання  страхового  випадку (за  винятком 

випадків,  коли Страхувальник об’єктивно не міг  це  

зробити в обумовлений термін) .  



11 .2 .  Страхове відшкодування може бути сплачене 

наступним чином:  

-  перерахуванням на особистий (картковий,  поточний,  

тощо) рахунок Страхувальника;  

-  шляхом оплати рахунків ремонтних підприємств за 

відновлювальний ремонт майна та  закупівлю деталей,  

вузлів,  що підлягають заміні .    

11.3 .  Страховик,  що виплатив страхове відшкодування ,  

з  моменту виплати має право пред 'явити позов до 

особи,  відповідальної за  завдані  збитки,  відповідно до 

чинного  законодавства України.   

11 .4 .  Страхувальник або Вигодонабувач ,  що одержав 

від особи,  винної  в настанні страхового випадку,  повне 

відшкодування збитків,  втрачає право  на одержання 

страхового  відшкодування від Страховик а.  В разі , 

якщо збитки відшкодовані частково,  страхове 

відшкодування виплачується Страховиком з 

урахуванням суми, одержаної  Страхувальником або 

Вигодонабувачем  від особи,  що завдала збитк ів.  Якщо 

особа,  винна в настанні страхового випадку,  

відшкодувала (по вністю або частково) збитки 

Страхувальнику або  Вигодонабувачу  після  виплати 

страхового відшкодування  Страховиком, то 

Страхувальник або Вигодонабувач  зобов 'язаний 

повернути Страховику одержане від нього страхове 

відшкодування або його частину протягом 30 

календарних днів з  дня отримання відшкодування 

збитків від особи,  винної в  їх заподіянні.  

11 .5 .  Договір страхування,  за яким виплачене страхове 

відшкодування,  продовжує діяти до закінчення 

зазначеного в ньому строку  (крім випадків коли 

Договір  страхування,  за бажанням Страхувальника, 

було  укладено до першого  страхового випадку ) .  При 

цьому страхова сума (ліміт відповідальності  

Страховика)  зменшується на суму виплаченого 

відшкодування та збільшується на суму,  повернуту 

Страхувальником  або Вигодонабувачем  Страховику 

зг ідно з  п .11.4 цього Договору.   

11.6 .  В раз і ,  якщо Страхувальнику або Вигодонабувачу  

було повернуто вкрадене застраховане майно,  він 

зобов 'язаний не пізніше 30 календарних днів 

повернути Страховику одержане за нього страхове 

відшкодування за винятком  видатків на 

відновлювальний ремонт,  якщо майно було 

пошкоджене і  вимагало такого ремонту.  В іншому раз і  

Страховик пред 'являє Страхувальнику або 

Вигодонабувачу позов у порядку,  встановленому 

чинним законодавством України.   

11.7 .  У раз і  смерті  Страхувальник а Вигодонабувач або 

особа,  що одержала це майно в спадщину,  має право 

звернутися  до  Страховика з  заявою про одержання 

страхового  відшкодування в строки,  передбачені 

чинним законодавством України.  

11 .8 .  Якщо буде  встановлено,  що Страхувальник,  

повнолітній ч лен його родини або Вигодонабувач  з  

метою збільшення розміру страхового відшкодування 

навмисно включив у пред 'явлений ним перелік 

знищеного ,  пошкодженого чи втраченого  

застрахованого  майна предмети,  що не були 

пошкоджені або викрадені,  належне йому страхов е 

відшкодування за  всі  понесені  ним збитки не 

виплачується.  

11 .9 .  Якщо майно застраховане у кількох страховиків і  

загальна страхова сума перевищує дійсну  вартість 

майна,  то  страхове відшкодування,  що виплачується 

усіма страховиками, не може перевищувати ді йсної 

вартості  застрахованого майна.  При цьому кожний 

страховик здійснює виплату пропорційно до розміру 

страхової  суми за  укладеним ним договором 

страхування  до загальної страхової суми за усіма 

укладеними Страхувальником договорами страхування.  

Страховик виплачує страхове відшкодування  лише в 

частині,  що припадає на його  частку .  

 

Розділ  12 .  Причини відмови у виплаті  страх ового 

відшкодування .  

12 .1 .  Підставою для  відмови Страховика у здійсненні 

виплати страхового відшкодування є:  

 -  навмисні ді ї  Страхувальни ка,  членів його родини  або 

інших осіб,  що спільно проживають та ведуть із  

Страхувальником спільне господарство 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 ї ї  меж) або захисту майна,  життя,  

здоров’я,  чест і ,  г ідності  та  ділової  репутації .  При 

цьому кваліфікація таких дій встановлюється 

відповідно до чинного законодавства України;  

-  вчинення  Страхувальником, членами його родини або 

іншими особами, що спільно проживають та ведуть із  

Страхувальником спільне господарство  або 

Вигодонабувачем, протиправних дій чи умисного 

злочину,  який призвів до страхового випадку;  

-  подання Страхувальником свідомо  неправдивих 

відомостей про предмет страхування або про  факт 

настання страхового випадку;  

-  отримання Страхувальником повного відшкодув ання 

збитків від особи,  винної в  їх заподіянні;  

-  несвоєчасне повідомлення Страхувальником про 

настання страхового випадк у без поважних на це 

причин або створення Страховикові перешкод у 

визначенні обставин,  характеру та розміру збитків ,  не 

пред’явлення Страхувальником пошкоджених 

елементів  застрахованого  майна,  їх залишків,  за  

винятком випадків,  коли вони могли бути знищені  без 

відповідних залишків ;  

-  халатні ді ї  Страхувальника або членів його родини 

(використання електропроводки в заздалегідь відомому 

Страхувальнику аварійному стані ,  встановлення 

сантехнічних приладів з  порушенням відповідних норм 

та правил,  нехтування правилами пожежної безпеки, 

утримання,  використання застрахованого  майна тощо);    

-  не підтверджений компетентними органами факт 

страхового  випадку або  факт викрадення  (спроб и  

викрадення) ,  пошкодження ,  знищення  або втрати 

застрахованого  майна;  

-  переміщення застрахованого рухомого  майна з  місця 

страхування,  зазначеного  в п.6.3  Договору,  без 

письмової згоди  Страховика;  

-  навмисно не прийняті  Страхувальником розумні  та 

доцільні  заходи щодо зменшення збитків при 

виникненні страхового випадку;  

-  пошкодження ,  знищення або втрата застрахованого 

майна ,  не пов’язані  з і  страховим випадком ,  відсутність 

страхового випадку ;  

-  здійснення Страхувальником ремонту пошкодженого 

внаслідок настання страхового випадку майна без 

узгодження  із  Страховиком;   

-  інші  випадки,  передбачені  чинним законодавством 

України .  

12.2 .  Рішення про  виплату або відмову у виплаті  

страхового відшкодування приймається  С траховиком 

протягом 10  робочих  днів   після отримання всіх 

належним чином оформлених документів.  Про відмову 

у виплаті  страхового відшкодування Страховик 

повідомляє Страхувальника або Вигодонабувача 

протягом 10 робочих днів з  дня прийняття такого 

рішення у письмовій формі  з  обґрунтуванням причин 

відмови.  

 

Розділ  13 .  Внесення змін та припинення ді ї  договору 

страхування .    

13.1 .  Всі зміни та доповнення до Договору 

оформляються в  письмову вигляді як додаткова угода 

до діючого Договору.   

13 .2 .  У разі  продажу або дарування застрахованої 

квартири Страхувальник має право розірвати Договір 

та протягом 30 календарних днів оформити договір 

страхування на іншу квартиру,  що придбана замість 

колишньої ,  з і  знижкою у розмір і  5% від суми 

страхового  платежу,  яка додається  до  тих,  що 

Страхувальник вже має.   

13 .3 .  Якщо новий власник квартири,  яка була продана 

(подарована) Страхувальником, побажає укласти 

договір  страхування з і  Страховиком, йому може бути 



надана знижка у розмірі  5% від страхового платежу, 

якщо за попереднім Договором щодо цього предмету 

страхування не було  виплат страхових відшкодувань.  

13 .4 .  При зміні  Страхувальником постійного місця 

проживання його рухоме домашнє майно вважається 

застрахованим за новим місцем проживання 

Страхувальника до  кінця  строку,  передбаченого 

Договором, якщо судження Страховика про ризик не 

змінилися .  При цьому Страхувальник повинен 

отримати письмову  згоду  Страховика на продовження 

дії  Договору .  В разі  зміни судження Страховика про 

ризик оформлюється  додаткова угода до  Договору.  

Додаткова угода має містити перерахунок страхового 

платежу, пропорційно розподіленого  на строк,  який 

залишився до закінчення  чинності  Договору.  

13.5 .  Договір  припиняє свою дію за  згодою сторін,  а 

також у разі :  

-  закінчення терміну ді ї  Договору;  

-  виконання Страховиком зобов 'язань перед 

Страхувальником або  Вигодонабувачем у повному 

обсязі;  

-  ліквідації  Страховика в  порядку,  встановленом у 

чинним законодавством України;  

-  прийняття  судового р ішення  пр о визнання  Договору 

недійсним –  з  дати,  зазначеної в р ішенні  суду;  

-  в  інших випадках,  передбачених чинним 

законодавством України.   

13.6 .  При намірі  дострокового  припини ти чинність 

Договору будь -яка сторона зобов 'язана письмово 

повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів 

до дати припинення дії  Договору .  

13.6 .1 .  При достроковому припиненні  Договору  за 

вимогою Страхувальника Страховик повертає йому 

страхові платежі за період,  що залишився до 

закінчення ді ї  Договору,  з  відрахуванням норма тивних 

витрат на ведення  справи  у розмір і  30  відсотків ,  

фактичних виплат страхових відшкодувань,  що були 

здійснені за цим Договором. Якщо вимога 

Страхувальника обумовлена порушенням Страх овиком 

умов Договору,  то  останній повертає Страхувальнику 

сплачені ним страхові платежі повністю.  

13.6 .2 .  При достроковому при пиненні  Договору  за 

вимогою Страховика Страхувальнику повертаються 

повністю сплачені  ним страхові платежі.  Якщо вимога 

Страховика обумовлена невиконанням 

Страхувальником умов Договору,  то  Страховик 

повертає йому страхові  платежі за період,  що 

залишився до закінчення дії  Договору,  з  вирахуванням 

нормативних витрат на ведення  справи  у розмірі  30 

відсотків,  фактичних виплат страхових відшкодувань,  

що були здійснені за цим Договором .  

13.7 .  В разі  визнання судом Страхувальника  

недієздатним,  його  права та  обов'язки за Договором 

переходять до його  опікуна.  В разі  визнання су дом 

Страхувальника обмежено дієздатним він здійснює 

свої  права та  обов’язки за  Договором лише за згодою  

піклувальника.  
 

Розділ 14.  Обов’язкові ді ї  Страхувальника у разі  

настання події ,  яка у подальшому може бути 

визнана страховим випадком.  

14.1 .  Вжити всіх можливих заходів щодо порятунку 

майна,  подальшого його  пошкодження  й усунення 

причин,  що сприяють вини кненню додаткового збитку.  

14.  2 .  Протягом 24 годин  повідомити про страхову 

подію відповідні компетентні організації :  

в раз і  пожежі  –  органи пожежного  нагляду (телефон –  

101) ;  вибуху  –  аварійну службу газу (телефон –  104) ;  

аварії  водопроводу чи каналізаці ї  –  аварійну службу 

(телефон –  1057) чи експлуатуючу будинок організацію 

(ЖЕК,  ТСББ тощо);  пограбування ,  протиправних дій 

третіх  осіб  –  Національну поліцію України  (телефон –  

102) ;  в будь -якому випадку –  Страх овика  за 

телефоном: (044) 298-10-54.  

14.3 .  Взяти  у представників відповідних компетентних 

організацій документ,  що підтверджує факт настання 

події  (довідку,  акт із  зазначенням причин та  обставин 

події  що сталася із  відповідними висновками).  

14.4 .  Здійснити всі  необхідні  заходи для  збереження 

застрахованого майна та зберігати (протягом 

доцільного строку)  залишки пошкодженого 

застрахованого майна до прибуття на місце події 

представників Страховика.  Скласти перелік знищеного,  

пошкодженого чи втраченого  застрахованого майна.   

14.5 .  Протягом 2  робочих днів на писати повідомлення 

про страховий випадок,  додати до заяви перелік 

знищеного ,  пошкодженого чи втраченого 

застрахованого  майна та документ,  складений 

представниками компетентної організації  (довідку чи 

акт) .  

14.6 .  Зібрати та надати (по можливості)  Страховик у 

інформацію про  осіб причетних до настання страхової 

події ,  а саме: для фізичних осіб –  П.І.Б. ,  адреса,  

контактні  телефони,  для  юридичних осіб  –  назва 

організації ,  адреса,  П. І .Б .  керівника.   

14.7 .  Надати Страховику документи,  зазначені у 

Розділі  9  цього Договору,  для отримання страхового 

відшкодування.  
 

Розділ 15.  Заключні положення .    

15 .1 .  Всі  повідомлення  за Договором, що 

направляються  сторонами одна одній ,  повинні бути 

здійснені в письмовій формі і  будуть вважатись 

наданими належним чином, якщо вони бу дуть 

надіслані рекомендованим листом або надані особисто 

з  врученням під розпис відповідальній особі ,  а також 

надані (повідомлені)  телефоном, факсом,  електронною 

поштою  з  наступним направленням повідомлення 

(документа)  рекомендованим листом чи доставкою 

такого повторного повідомлення (документа)  

посильним.  

15.2 .  Умови,  не визначені  цим Договором ,  

регламентуються Законом України “Про страхування”,  

Правилами Страховика та законодавством України.  

15.3 .  Підписанням цього Договору,  відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» від 

01.06 .2010 року № 2297 -VI,  Страхувальник –  фізична 

особа надає безвідкличну згоду щодо обробки його 

персональних даних та  персональних даних 

Вигодонабувача Страховиком з  метою здійснення 

страхової діяльності ,  пов’язаної  з  нею фінансово -

господарської діяльності  та ведення внутрішніх баз 

даних Страховика.  Дана обробка може також 

здійснюватись будь -якими трет іми особами, яким 

Страховик надав таке право зг ідно з  чинним 

законодавством України.  Страхувальник посвідчує,  що 

ознайомлений(а) з і  своїми правами як суб’єкта 

персональних даних,  відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року 

№ 2297 -VI,  а також повідомлений про те,  що з  моменту 

укладення цього Договору персональні дані  

Страхувальника та Вигодонабувача,  зазначені у ньому,  

будуть включені до бази персональних даних 

Страховика.  

15.4 .  Своїм підписом Страхувальник підтверджує факт 

отримання від Страховика до моменту укладення цього 

Договору інформації  відповідно до ч.  2  ст.  12   Закону 

України «Про фінансові  послуги та  державне 

регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 

2001 року N 2664 - II I  ( із  змінами і  доповненнями) у 

повному обсязі .  Страхувальник підтверджує,  що 

надана йому інформація ,  забезпечила правильне 

розуміння сут і  такої  фінансової послуги без 

нав 'язування  ї ї  придбання.  

15.5 .  Страховик є платником податку на прибуток за 

ставкою, визначеною відповідно  до  п.  136.1.  ст.  136 

Податкового кодексу України,  та податку на дохід за 

ставкою, визначеною відповідно  до  п.п.  136.2 .2.                   

п. 136.2 .  ст.  136  ПКУ.  

 

 


