
11. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
11.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами, зазначеними в п.1 цього Договору. 
11.2. Спосіб сплати: річний страховий платіж у розмірі згідно з п. 9.1. цього Договору 
або щомісячний 
регулярний платіж у розмірі 1/12 річного страхового платежу згідно з п. 9.2. цього 
Договору. 
11.3. Датою сплати страхового платежу вважається дата надходження грошових коштів 
на поточний 
рахунок Страховика . 
11.4. Під час сплати страхового платежу в призначені платежу вказується наступне: 
«Страхова премія за 
договором №__________ від ___________». 
11.5. У разі несплати або неповної сплати страхового платежу за будь-який період 
страхування, 
Страховик не несе зобов’язань за таким Договором по випадках, що настали з 00:00 
годин наступного дня, 
 
визначеного в Договорі страхування, як дата сплати будь-якої частини страхового 
платежу. Зобов’язання 
Страховика поновлюються з 00:00 годин наступного дня після сплати Страхувальником 
страхового платежу 
по Договору страхування, при цьому загальний строк дії Договору страхування не 
подовжується. 
12. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ФРАНШИЗА. 
 
12.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 
має ознаки ймовірності 
та випадковості настання. 
12.2. Ризик вважається страховим, якщо є прямий безпосередній зв’язок між 
настанням події, на випадок якої 
проводиться страхування, і втратою/знищенням/пошкодженням Застрахованого 
майна, що призвело до 
фактичних збитків Страхувальника (Вигодонабувача). 
12.3. Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась і з 
настанням якої 
виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 
Страхувальнику 
(Вигодонабувачу або третій особі, що має право на отримання страхового 
відшкодування). 
12.4. Страховими ризиками є: 
12.4.1. Вогонь (пожежа, удар блискавки, вибух): 
12.4.1.1. Пожежа (включаючи задимлення, що її супроводжує, виділення сажі і 
корозійного газу) - раптове 
виникнення вогню, що здатний самостійно поширюватися поза межі місць, спеціально 
призначених для його 
розведення і підтримки, крім випадків підпалу, у тому числі задимлення в результаті 
пожежі, виділенням 



сажі і корозійного газу, а також впливом на Застраховане майно продуктів згоряння 
(диму, сажі, кіптяви), 
високої температури, незалежно від місця виникнення пожежі, а також збитки, завдані 
внаслідок заходів, 
спрямованих на порятунок Застрахованого майна, гасіння пожежі чи запобігання 
поширення пожежі, в тому 
числі збитки, завдані засобами пожежогасіння. 
12.4.1.2. Удар блискавки - це безпосередній перехід електричного розряду блискавки 
на Застраховане 
майно. Під збитком, завданим ударом блискавки, розуміється збиток завданий 
Застрахованому майну в 
результаті безпосереднього термічного впливу (спалення) та механічної дії (вм’ятини 
тощо) на нього 
блискавки, а також, збитки завдані пожежею, що виникла внаслідок удару блискавки. 
12.4.1.3. Вибух – раптовий та стрімкий процес виділення великої кількості енергії, в 
обмеженому просторі за 
короткий проміжок часу, спричинений розширенням пару, газів або хімічною реакцією, 
як з виникненням 
пожежі, так і без її виникнення. Страховим випадком може вважатися лише вибух: 
парових котлів, газових 
установок, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів. 
12.4.2. Стихійні явища - перевищення основних граничних параметрів природних явищ, 
що призвели до 
втрати/знищення/пошкодження Застрахованого майна, а саме внаслідок дії одного з 
таких явищ: шторм, 
буря, ураган, вихор, шквал, смерч, землетрус, повінь, паводки, льодохід, злива, град, 
обвал, просідання 
ґрунту, зсув ґрунту, тиск снігу, сніжної лавини, сель, каменепад. 
12.4.3. Дія води, внаслідок:- 
12.4.3.1. Витоку води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і 
підключених до них 
побутових пристроїв (стаціонарно приєднаних апаратів та приладів, таких як крани, 
вентилі, баки, ванни, 
радіатори, опалювальні котли тощо) внаслідок аварії, непередбачуваної поломки або 
виходу з ладу 
водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем або приєднаних побутових 
пристроїв. 
12.4.3.2. Раптового і не викликаного необхідністю вмикання спрацьовування системи 
пожежогасіння 
(спринклерної, дренчерної). 
12.4.3.3. Проникнення води чи інших рідин із сусідніх приміщень (в тому числі збитки 
завдані гасінням 
пожежі у сусідніх приміщеннях), внаслідок дій третіх осіб, а також випадків, що 
передбачені у п.п. 12.4.3.1 – 
12.4.3.2., що сталися у приміщеннях третіх осіб. 
12.4.4. Протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зламом, грабіж, розбій, хуліганство) - 
навмисні дії третіх 



осіб, що призвели до втрати/знищення/пошкодження майна та інші дії, спрямовані на 
приведення майна у 
непридатний для експлуатації/використання стан, вчинені без згоди власника такого 
майна. Кваліфікація дій 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України та підтверджуються 
документами компетентних 
органів. 
12.4.5. Наїзду на Застраховане майно наземних транспортних засобів третіх осіб, в т.ч. 
рейкових - 
зіткнення наземного транспортного засобу, в т.ч. рейкового, із Застрахованим майном, 
що призвело до 
пошкодження або повного знищення Застрахованого майна. 
12.4.6. Військові ризики - втрата/знищення/пошкодження Застрахованого майна під 
час та 
внаслідок військових, антитерористичних операцій, воєнних дій, бойових дій на 
території (у місці) дії 
Договору страхування, внаслідок обставин та подій, що стались в результаті 
використання будь-якого виду 
зброї, знарядь війни, в тому числі саморобної зброї незалежно від цілі її призначення, 
бойових машин, 
танків, військових та інших формувань, окремих солдатів та бойовиків. Покривається 
лише, якщо п.6.2 
відмічений ТАК. 
12.5. В частині страхування відповідальності перед третіми особами страховим 
випадком є факт 
виникнення відповідальності Страхувальника, відповідно до чинного законодавства 
України за 
 
відшкодування шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, заподіяної під час 
проживання у житловому 
приміщенні та/або користуванні Застрахованим майном, що розташоване за адресою, 
зазначеною у п.5 
Договору страхування, протягом строку його дії. 
12.6. Факт виникнення відповідальності Страхувальника за майнову шкоду завдану 
третім особам 
повинен бути визнаний судом, або вимоги від третіх осіб повинні бути визнані 
Страхувальником 
обґрунтованими та Страховик згоден з таким визнанням вимог. 
12.7. Страхове відшкодування не виплачується, якщо страховий випадок стався 
протягом перших 7 (семи) 
днів з дня набрання чинності Договором страхування. 
12.8. Виключення із страхових випадків, обмеження страхування та причини відмови у 
виплаті 
страхового відшкодування – зазначені у Правилах та/або передбачені чинним 
законодавством України. 
12.9. В разі страхування додаткового покриття за п. 6.2 Договору, виключення зі 
страхових випадків та 



обмеження страхування згідно п.5.1.4, 5.4.8 Правил, що стосуються військових ризиків, 
не застосовуються. 
12.10. Франшиза – 0 %. 
 
13. МІСЦЕ СТРАХУВАННЯ 
 
13.1. Договір страхування діє тільки на території, що вказана у Договорі страхування в 
п.5 
(місцезнаходження), з урахуванням положень Правил. 
13.2. Дія Договору страхування не поширюється на території та зони військових, 
антитерористичних 
операцій, воєнних дій, бойових дій, заходів або дій будь-якого роду (незалежно від 
оголошення війни), що 
вчиняються в умовах нестабільного правопорядку (громадські заворушення, революції, 
заколоти, повстання, 
страйки, путчі, локаути тощо), на тимчасово окупованих територіях та населених 
пунктах, на територіях 
яких органи державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження, згідно з 
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України або іншим виконавчим органом 
державної влади, а 
також на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
13.3. Якщо здійснюється страхування за додатковим покриттям згідно з п.6.2. 
Договору, дія Договору 
страхування не поширюється на території та зони заходів або дій будь-якого роду, що 
вчиняються в умовах 
нестабільного правопорядку (громадські заворушення, революції, заколоти, повстання, 
страйки, путчі, 
локаути тощо), на тимчасово окупованих територіях та населених пунктах, на 
територіях яких органи 
державної влади не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження, згідно з переліком, 
встановленим Кабінетом Міністрів України або іншим виконавчим органом державної 
влади, а також на 
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
 
14. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 
14.1. Конструктивні елементи будівлі – фундамент, цоколь, несучі та ненесучі 
(огороджувальні) стіни, 
перегородки, перекриття, сходи, дах, балкони, лоджії, а також невід’ємні інженерно-
комунікаційні мережі та 
системи, відповідно до проєктної документації. Невід’ємними інженерними 
комунікаціями вважаються 



типові системи водо-, газо-, теплопостачання, каналізації та опалювання, вентиляції, 
електропроводка, 
охоронна, пожежна сигналізації, телефонні мережі та інші з’єднувальні кабелі. 
14.2. Внутрішнє оздоблення – оздоблення стін, стель, підлог, внутрішнє покриття 
різними 
декоративними панелями, пластиковою або керамічною плиткою, некапітальні, в тому 
числі рухомі 
перегородки у приміщеннях, покриття підлоги, підвісні, натяжні стелі, стаціонарно 
встановлене сантехнічне 
обладнання, декоративне оздоблення (каменем, гранітом, т.ін.), стаціонарне кріплення 
для освітлювальних 
приладів та карнизів, плінтуси, внутрішні підвіконня, дверні та віконні блоки 
(включаючи стандартне 
віконне та дверне скло), двері (в т.ч. фурнітура та наповнення), дверні замки та ручки, 
лиштви, 
невідокремлювані елементи художнього оформлення підлоги, стін, стель. 
14.3. Терміни, що не обумовлені цим Договором, визначаються Правилами 
страхування та Законом України 
«Про страхування» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами 
України. 
 
15. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
15.1. Предметом Договору страхування: 
15.1.1. В частині страхування нерухомого майна – є майнові інтереси Страхувальника 
(Вигодонабувача), 
що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням, 
користуванням, розпорядженням 
майном, зазначеним у Договорі страхування. 
 
15.1.2. В частині страхування відповідальності - є відшкодування Страхувальником 
завданої ним 
майнової шкоди третім особам, під час користування та/або проживання у квартирі / 
житловому будинку, 
зазначеному в Договорі страхування. 
 
16. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН. ВДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 
 
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 
16.1. Страхувальник має право: 
16.1.1. ознайомитись з Правилами № 1 та № 2; 
16.1.2. при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування, в порядку 
та на умовах Правил 
страхування та Договору страхування; 
16.1.3. ініціювати зміни умов Договору страхування та дострокове припинення дії 
Договору страхування на 



умовах, передбачених Правилами, чинним законодавством України та Договором 
страхування; 
16.1.4. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування; 
16.1.5. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 
Страховика у виплаті 
страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового відшкодування; 
16.1.6. у випадку втрати оригіналу Договору страхування, у період його дії, звернутися 
до Страховика з 
письмовою заявою на видачу його дубліката; 
16.1.7. призначати в Договорі страхування фізичних або юридичних осіб 
(Вигодонабувача), які можуть 
зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для отримання страхового 
відшкодування, а також 
змінювати їх до настання страхового випадку. 
16.2. Страхувальник зобов’язаний: 
16.2.1. Своєчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що передбачені 
умовами Договору 
страхування; 
16.2.2. повідомляти Страховика про настання випадку, що має ознаки страхового, 
негайно, але не пізніше 
строків, що визначені в п.16.2.8 цього Договору страхування; 
16.2.3. при укладенні Договору страхування та протягом його дії надавати Страховику 
всю необхідну 
достовірну інформацію, яка має значення для оцінки страхового ризику та укладення 
Договору страхування 
(такою інформацією є в тому числі та, що міститься у Заяві Страхувальника на 
страхування), і надалі 
інформувати Страховика про зміну ступеню страхового ризику; 
16.2.4. при укладенні Договору страхування письмово повідомити Страховика про інші 
чинні Договори 
страхування щодо цього Застрахованого майна. 
16.2.5. забезпечувати доступ Страховику (його представнику) до Застрахованого майна, 
з метою його 
огляду, а також вживати заходи щодо запобігання та зменшення розміру збитків, 
завданих внаслідок 
настання страхового випадку; 
16.2.6. дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню 
Застрахованого майна, 
використовувати це майно тільки за призначенням, а також виконувати рекомендації 
компетентних органів і 
представників Страховика для запобігання виникненню збитків і пошкоджень; 
16.2.7. При зміні ступеню ризику, збільшенні вартості Застрахованого майна або зміні 
інших істотних 
обставин щодо Застрахованого майна, у дводенний строк, якщо інше не передбачено 
Договором 
страхування, письмово повідомити про них Страховика. 



16.2.8. при настанні події, що відбулася та має ознаки страхового випадку, вчиняти 
наступні дії: 
- вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та рятування застрахованого майна 
у тому числі 
рекомендовані Страховиком; 
- негайно, але не пізніше 24 годин, як тільки Страхувальнику стало відомо або повинно 
було стати 
відомо, повідомити про це Страховика за телефоном 0 800 500 467, 890 (з мобільного), 
або будь-яким іншим 
можливим способом, який дозволяє зафіксувати повідомлення.; 
- не визнавати частково або повністю вимоги або позови, які пред’являються йому у 
зв’язку зі страховим 
випадком, а також брати на себе будь-які прямі або непрямі зобов’язання з 
врегулювання таких вимог/ 
претензій без письмової згоди Страховика; 
- негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 2 годин, повідомити відповідні 
компетентні органи чи 
служби (Національну поліцію України, Державну службу з надзвичайних ситуацій 
України, аварійні служби 
та ін., до компетенції яких входить реєстрація та/або ліквідація наслідків подій, та/або 
розслідування причин 
їх виникнення, як цього вимагають обставини і наслідки події (далі – Компетентні 
органи)); 
- негайно, як тільки стане відомо, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, письмово 
повідомити про це 
Страховика та виконувати всі інші дії, передбачені цим Договором страхування; 
- надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір 
збитків та які передбачені розділом 15 цього Договору страхування; 
- надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого 
майна, розслідувати 
причини та розмір збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитку та рятуванню 
застрахованого 
майна; 
 
- повідомити третю особу якій завдані збитки про необхідність звернутись до 
Страховика із письмовою 
заявою про виплату страхового відшкодування; 
- на вимогу Страховика письмово повідомити йому всю інформацію, необхідну для 
визначення причин та 
обставин пошкодження, знищення або втрату застрахованого майна та розміру 
збитків; 
- надати Страховику опис пошкодженого, знищеного або втраченого майна. Ці описи 
повинні надаватись 
в узгоджені зі Страховиком строки; 
- зберігати пошкоджене Застраховане майно, місце події, оточуючі предмети і т. ін., які 
будь-яким чином 



пов’язані зі страховим випадком, у тому стані, в якому воно знаходилося після 
настання страхового випадку, 
до їх огляду Страховиком (представником Страховика) або до отримання від 
Страховика письмових вказівок 
щодо зберігання пошкодженого Застрахованого майна та іншого. За винятком 
випадків, коли це суперечить 
вимогам державних або інших органів, в компетенції яких знаходяться такі події, а 
також, виходячи із 
міркувань безпеки і зменшення розмірів збитків; 
- після виплати страхового відшкодування передати Страховику права вимоги до осіб, 
відповідальних за 
заподіяні збитки, сприяти йому в реалізації цього права, а також надати всі необхідні 
документи для 
забезпечення права вимоги. Передача Страховику права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки, 
здійснюється в тому ж обсязі, в якому право вимоги могло б бути реалізоване самим 
Страхувальником 
(Вигодонабувачем). 
16.2.9. у разі отримання страхового відшкодування від Страховика повернути всю суму 
страхового 
відшкодування або його частину у разі, якщо виявляться обставини, які позбавляють 
Страхувальника права 
на отримання страхового відшкодування або якщо збитки відшкодовані іншими 
особами; 
16.2.10. інші обов’язки, передбачені Правилами та чинним законодавством України. 
16.3. Права та обов’язки Страхувальника, поширюються на Вигодонабувача та на 
працівників 
Страхувальника (якщо Страхувальник - юридична особа або фізична особа-
підприємець) та членів його сім’ї 
(якщо Страхувальник - фізична особа). Невиконання Вигодонабувачем цих обов’язків 
замість 
Страхувальника спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх Страхувальником. 
16.4. Страховик має право: 
16.4.1. перевіряти достовірність повідомленої Страхувальником інформації та наданих 
документів, а також 
виконання Страхувальником вимог та умов Договору страхування та цих Правил.; 
16.4.2. перевіряти Застраховане майно, на відповідність вказаних умов, що зазначені в 
Заяві на страхування. 
16.4.3. вимагати від Страхувальників здійснення превентивних (попереджувальних) 
заходів з метою 
зниження ступеня ризику; 
16.4.4. у разі отримання інформації від Страхувальника або в інший спосіб про 
обставини, які збільшують 
ступінь страхового ризику вимагати від Страхувальника внести зміни в Договір 
страхування, включаючи 
сплату додаткового страхового платежу або вимагати дострокового припинення дії 
Договору страхування; 



16.4.5. робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком та Застрахованим 
майном, вказаним у 
Договорі страхування, до Страхувальника, а також самостійно з’ясовувати причини і 
обставини страхового 
випадку. Вимагати додаткову інформацію про Застраховане майно, інші обставини або 
документи, що мають 
істотне значення для визначення ступеню страхового ризику і розміру можливих 
збитків, перелік яких 
зазначається у запиті Страховика; 
16.4.6. направляти запити у компетентні та інші органи, організації з питань, пов’язаних 
з розслідуванням 
причин, обставин настання страхового випадку та визначення розміру заподіяного 
збитку, або самостійно 
проводити розслідування або залучати експертів з метою з’ясування причин та 
обставин настання страхового 
випадку; 
16.4.7. брати участь у збереженні і рятуванні Застрахованого майна, а також давати 
інструкції, спрямовані 
на зменшення збитку, що є обов’язковими для Страхувальника (Вигодонабувача); 
16.4.8. 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; 
16.4.9. отримати від Страхувальника або від особи, яка отримала страхове 
відшкодування, виплачене 
страхове відшкодування, якщо Застраховане майно було знайдено/повернуто 
Страхувальнику або якщо 
Страхувальник або особа, яка отримала страхове відшкодування, отримав 
відшкодування від особи, винної у 
заподіяній шкоді, чи якщо виявиться, що Страхувальник не мав права на отримання 
страхового 
відшкодування. 
16.4.10. відстрочити прийняття рішення та виплату страхового відшкодування в 
порядку, передбаченому 
Правилами страхування. 
16.4.11. відмовити у виплаті страхового відшкодування, відповідно до чинного 
законодавства, Правил 
страхування та умов Договору страхування. 
16.4.12. регресних (зворотних) вимог до осіб, відповідальних за заподіяні збитки; 
16.4.13. в будь-який час отримувати від Страхувальника та/або інших осіб, які подають 
документи по 
Договору страхування, оригінали документів, якщо були надані копії документів та/або 
електронні копії 
оригіналів паперових документів. 
 



16.4.14. Інші права, передбачені чинним законодавством України та Договором 
страхування. 
16.5. Страховик зобов’язаний: 
16.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами 
страхування; 
16.5.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити 
заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування 
Страхувальнику; 
16.5.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в 
порядку та в строк, 
передбачені Договором страхування. Страховик несе майнову відповідальність за 
несвоєчасне здійснення 
виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені за кожний 
день прострочення 
платежу у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент 
прострочення; 
16.5.4. за письмовою заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що 
зменшили страховий ризик, 
або при збільшенні вартості Застрахованого майна при досягненні згоди внести 
відповідні зміни шляхом 
укладення додаткової угоди до Договору страхування; 
16.5.5. відшкодувати необхідні, доцільно здійснені та документально підтвердженні 
витрати, понесені 
Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення 
збитків, якщо це 
передбачено умовами Договору страхування; 
16.5.6. у строки та порядку, що передбачено цими Правилами та умовами Договору 
страхування прийняти 
рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування, сповістити про 
це Страхувальника; 
16.5.7. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 
крім випадків 
встановлених чинним законодавством України; 
16.5.8. сторони зобов’язані вчасно інформувати одна одну про зміну адреси, 
банківських реквізитів, про інші 
зміни, що можуть впливати на виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором 
страхування; 
16.5.9. Інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України. 
17. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 
17.1. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник не пізніше 30 
(тридцяти) календарних 
днів з дати настання події, що має ознаки страхового випадку, повинен подати 
Страховикові такі документи: 



17.1.1. повідомлення про настання страхового випадку - за формою встановленою 
Страховиком; 
17.1.2. заява на виплату страхового відшкодування - за формою встановленою 
Страховиком; 
17.1.3. документи, що підтверджують витрати на рятування майна; 
17.1.4. фото-, відеоматеріали, описи, плани, схеми, на яких зафіксовано обставини 
випадку, особи, винні в 
заподіянні шкоди; 
17.1.5. документи, видані Компетентними органами (залежно від характеру події), 
відповідно до форми, 
встановленої чинним законодавством, із зазначенням дати настання події, обставин, 
причин та наслідків 
події, яка має ознаки страхового випадку, з зазначенням осіб, винних у заподіяній 
шкоді (в разі наявності), 
зокрема, але не виключно: 
17.1.5.1. при настанні пожежі – довідку (акт, інший належний документ) органів 
пожежного нагляду, 
Державної служби з надзвичайних ситуацій (надалі – ДСНС) або іншого державного 
компетентного органу, 
договори на встановлення та обслуговування систем пожежогасіння та сигналізації, 
Витяг з Єдиного реєстру 
досудових розслідувань; 
17.1.5.2. при настанні стихійного явища – довідку (акт, інший належний документ) 
органів 
гідрометеорологічної служби, ДСНС або інших державних компетентних органів, з 
описом подій у районі 
інциденту та кількісні параметри стихійного явища; 
17.1.5.3. у разі дії води – довідку (акт, інший належний документ) служб, компаній, 
організацій або інших 
компетентних органів, що здійснюють обслуговування та контроль за системами 
водопостачання, опалення, 
каналізації та аналогічних мереж, з описом причини виходу з ладу цих систем; 
17.1.5.4. при настанні вибуху – довідку (акт, інший належний документ) служб, 
організацій або інших 
компетентних органів, що здійснюють нагляд за умовами експлуатації силових 
агрегатів (парових котлів, 
газових установок, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів), довідку (акт, інший 
належний документ) 
ДСНС та/або іншого компетентного органу про причини настання випадку, обсяг 
заподіяного збитку із 
зазначенням технічних дефектів, порушень норм експлуатації, якщо такі мали місце; 
17.1.5.5. при протиправних діях третіх осіб – Витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, рішення 
органів МВС, суду тощо по справі і т.п., пояснення свідків події, при наявності охорони 
із залученням 
сторонніх охоронних організацій – договір щодо надання охоронних послуг; 



17.1.5.6. при настанні збитків в результаті наїзду на Застраховане майно наземних 
транспортних засобів, в 
т.ч. рейкових – довідки поліції або інших державних компетентних органів, Витяг з 
Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (за наявності); 
 
17.1.5.7. при настанні військових ризиків - Витяг з Єдиного реєстру досудових 
розслідувань та/або інший 
документ від компетентних органів, у розпорядженні яких знаходиться інформація 
щодо події, що містить 
ознаки страхової. 
17.1.6. технічний паспорт на нерухоме майно, що містить основні відомості про нього: 
місцезнаходження, 
склад, технічні характеристики, план та опис об’єкта, наявність самочинного 
будівництва, перепланування 
тощо; 
17.1.7. копії документів, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника 
(Вигодонабувача або особи, 
що має право на отримання страхового відшкодування) і засвідчують його право 
власності (володіння, 
користування, розпорядження) на Застраховане майно (наприклад свідоцтво про 
право власності, договір 
купівлі-продажу, витяг з Державного реєстру речових прав, договір оренди, договір 
лізингу, інші документи, 
що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження 
Застрахованим майном), оформлена 
згідно із вимогами законодавства; 
17.1.8. паспорт, довідка про присвоєння податкового номера Страхувальника 
(Вигодонабувача, особи, яка 
має право на отримання страхового відшкодування) – для фізичної особи; установчі 
документи, свідоцтво 
про сплату податку Страхувальника (Вигодонабувача, особи, яка має право на 
отримання страхового 
відшкодування) – для юридичної особи; 
17.1.9. інші документи або відомості на запит Страховика, які необхідні для з’ясування 
обставин, причин 
настання страхового випаду та/або визначення розміру збитку, враховуючи 
особливості конкретного 
страхового випадку. 
17.2. У разі настання передбаченої Договором події, яка призвела до збитків і має 
ознаки страхового 
випадку (в частині страхування відповідальності), Страхувальник зобов’язаний: 
17.2.1. подати документи передбачені п.п. 17.1.1.-17.1.9., які стосуються Третьої особи; 
17.3. Страхувальник не має права визнавати свою відповідальність та врегульовувати 
претензії без 
письмової згоди Страховика, крім випадків, передбачених Законом. 



17.4. З метою визначення розміру збитку, Страхувальник зобов’язаний надати 
Страховику: 
17.4.1. перелік знищеного, пошкодженого майна із зазначенням його вартості 
підтвердженою документами 
- чеки, квитанції тощо); 
17.4.2. документи відповідних організацій, що підтверджують витрати на відновлення 
пошкодженого 
Застрахованого майна, якщо вони були здійснені за згодою Страховика, або 
розрахунок вартості робіт, що 
видаються організаціями, які проводять відновлення Застрахованого майна; 
17.4.3. позови, які пред’явлено Страхувальником в зв’язку зі страховим випадком, що 
стався з вини третіх 
осіб; 
17.4.4. рішення суду або інших компетентних органів, у яких встановлюються розміри 
сум, що підлягають 
відшкодуванню Страхувальником третім особам в зв’язку з настанням страхового 
випадку. 
17.5. Страхувальник не має права змінювати картину пошкоджень до огляду 
пошкодженого майна 
представником Страховика(крім випадків, коли це обумовлено необхідністю 
зменшення розміру збитків та 
погоджено із Страховиком, а також у випадку, якщо представник Страховика не 
повідомив про проведення 
огляду протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання заяви про подію, що має 
ознаки страхового 
випадку). 
17.6. Розмір виплати визначається Страховиком: 
17.6.1. По страхуванню майна (конструктивні елементи та внутрішнє оздоблення) на 
підставі документів 
(кошториси та ін.) будівельних або ремонтних організацій, які залучалися до 
визначення розміру збитку та 
усунення наслідків події, що відбулася та має ознаки страхового випадку, за згодою 
Страховика; 
17.6.2. По страхуванню відповідальності на підставі вимог отриманих від третіх осіб 
(визнаних 
обґрунтованими Страхувальником за згодою Страховика), рішення суду, що набрало 
законної сили, в межах 
лімітів відповідальності. 
17.6.3. В частині страхування військових ризиків: 
17.6.3.1. При пошкодженні Застрахованого майна у розмірі витрат на його відновлення 
до стану, в якому 
воно знаходилося на момент настання страхового випадку, але не більше 50% від 
Страхової суми зазначеної 
в п.7.1.1.1. 
17.6.3.2. При повній конструктивній загибелі Застрахованого майна у розмірі 50% від 
Страхової суми 
зазначеної в п.7.1.1.1. 



17.7. Порядок визначення розміру збитку та страхового відшкодування здійснюється на 
підставі Правил. 
17.8. Страховик має право для визначення розміру збитку письмово узгодити із 
заявником розмір 
страхового відшкодування у межах фактичних збитків, а у разі недосягнення згоди – 
призначити проведення 
експертизи. 
17.9. Якщо Страхувальник не згодний з розміром збитку, визначеного Страховиком, він 
має право за свій 
рахунок залучати незалежних експертів, аварійних комісарів. 
17.10. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого 
зазнав 
Страхувальник внаслідок настання страхового випадку. 
 
17.11. Відшкодуванню підлягають також усі витрати Страхувальника, що пов’язані з 
рятуванням майна і 
запобіганням подальшому його пошкодженню при настанні страхового випадку. 
17.12. Страхове відшкодування, що виплачується, зменшується на розмір безумовної 
франшизи. 
17.13. Загальна сума виплат страхового відшкодування за одним або декількома 
страховими випадками, які 
настали під час дії Договору страхування, не може перевищувати розміру страхової 
суми. 
17.14. У разі, якщо за Договором страхування здійснювалися виплати страхового 
відшкодування, то 
наступні суми страхового відшкодування не можуть перевищувати різниці між 
страховою сумою, вказаною 
у Договорі, та сумами страхового відшкодування, що були виплачені за Договором 
страхування, за 
вирахуванням франшизи. 
17.15. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування 
приймається Страховиком 
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання Заяви на виплату страхового 
відшкодування та 
інших документів, необхідних для підтвердження настання страхового випадку, 
з’ясування обставин, причин 
настання страхового випаду та/або визначення розміру збитку та способу виплати 
страхового відшкодування 
й затверджується Страховим актом за встановленою Страховиком формою. 
17.16. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату та/або відмову 
у виплаті 
страхового відшкодування у випадках, передбачених Правилами страхування. 
17.17. До Страховика після виплати страхового відшкодування в межах фактичних 
затрат переходить 
право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове 
відшкодування, має до особи, 



відповідальної за заподіяний збиток. Страхувальник зобов’язується передати 
Страховику всі права, які він 
має до особи, відповідальної за заподіяння збитку. Невиконання Страхувальником цієї 
умови надає 
Страховику право відмовити Страхувальнику у виплаті страхового відшкодування або 
вимагати від 
Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування чи його частини. 
17.18. У разі прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування, 
Страховик протягом 
15 робочих днів з моменту складення страхового акту здійснює виплату страхового 
відшкодування. 
17.19. Порядок виплати страхового відшкодування визначається Правилами. 
18. УМОВИ ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
18.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 
також у разі: 
18.1.1. Закінчення строку дії; 
18.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі, 
включаючи 
здійснення страхової виплати у разі втрати/знищення/пошкодження Застрахованого 
майна; 
18.1.3. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи, припинення фізичної особи-
підприємця або смерті 
Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків 
встановлених чинним 
законодавством; 
18.1.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством 
України; 
18.1.5. Набрання судовим рішенням про визнання Договору страхування недійсним 
законної сили; 
18.1.6. Відмови Страхувальника внести запропоновані зміни до умов Договору 
страхування та сплатити 
додатковий страховий платіж у разі зміни ступеню ризику; 
18.1.7. У випадку несплати Страхувальником першого та/або чергового страхового 
платежу за письмовою 
вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги 
Страхувальнику; 
18.1.8. Втрати/знищення Застрахованого майна внаслідок настання ризиків інших, ніж 
передбачено 
Договором страхування; 
18.1.9. Відчуження Страхувальником Застрахованого майна. Якщо Застраховане майно, 
відчужується і 
власник не подав заяву про переоформлення Договору страхування на нового 
власника такого майна, або 
Страховик не погодив її, або Страхувальник подав заяву на припинення дії Договору 
страхування, такий 
Договір страхування припиняється з дня відчуження такого майна, якщо інше не 
передбачено Договором 



страхування. При цьому страховий платіж Страхувальнику не повертається, якщо інше 
не передбачено 
Договором страхування; 
18.1.10. Звернення стягнення на Застраховане майно, реквізиції, конфіскації майна, 
втрати майнового 
інтересу. Договір страхування вважається припиненим з дня вчинення відповідного 
правочину. При цьому 
страховий платіж Страхувальнику не повертається, якщо інше не передбачено 
Договором страхування; 
18.1.11. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та 
Правилами. 
18.2. Кожна зі Сторін Договору страхування має право достроково припинити його дію. 
Про намір 
достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов’язана 
повідомити іншу, не пізніше 
як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, 
якщо інше ним не 
передбачено. В такому разі Договір страхування вважається припиненим з дати 
вказаній у вимозі, або з 31 
календарного дня з дати отримання вимоги. 
18.3. 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, визначених при розрахунку 
страхового тарифу та 
 
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором 
страхування. Якщо 
вимога Страхувальника щодо дострокового припинення дії Договору страхування 
пов’язана з порушенням 
Страховиком умов цього Договору страхування, Страховик повертає Страхувальнику 
сплачений ним 
страховий платіж повністю. 
18.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування на вимогу 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, визначених при розрахунку страхового тарифу та фактичних сум 
страхового відшкодування, 
які були виплачені за Договором страхування. Розрахунок між Сторонами, у разі 
дострокового припинення 



дії Договору страхування, здійснюється після врегулювання всіх заявлених 
Страхувальником страхових 
випадків (здійснення страхових відшкодувань або прийняття рішення про відмову у 
виплаті страхового 
відшкодування), які відбулися до дати припинення. 
18.5. Внесення змін в умови Договору страхування здійснюється за згодою Сторін та за 
письмовим 
повідомленням Вигодонабувача (за його наявності) на підставі письмової заяви однієї 
зі Сторін Договору 
страхування, та оформляється письмово окремим документом, що стає невід’ємною 
частиною Договору 
страхування з дати його підписання Сторонами, якщо інше в ньому не визначено. При 
внесенні змін до 
Договору страхування Сторони дотримуються положень Цивільного кодексу України, 
Закону України «Про 
страхування», а також застосовних нормативно-правових актів. 
18.6. Інші підстави передбачені законодавством, Правилами та Договором 
страхування. 
 
19. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 
19.1. Усі спори за Договором страхування між Страховиком і Страхувальником 
вирішуються шляхом 
проведення переговорів, а при недосягненні згоди – у судовому порядку та згідно з 
чинним законодавством 
України. 
19.2. Питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються Правилами, чинним 
законодавством 
України та домовленостями між Сторонами Договору страхування із дотриманням 
чинного законодавства 
України, які зафіксовані в укладених Додаткових угодах та які є невід’ємними 
частинами Договору 
страхування. 
19.3. Додаткові угоди та Заява на страхування є невід’ємними частинами цього 
Договору. 
19.4. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, кожний з 
яких має однакову юридичну силу. 
 
20. ІНШІ УМОВИ 
 
20.1. Страхувальник дозволяє Страховику використовувати свої персональні дані з 
метою виконання 
цього Договору. 
20.2. Цей Договір укладено шляхом підписання його Сторонами та скріплення 
печаткою (за наявності) 



або шляхом накладення Сторонами електронних підписів із дотриманням вимог 
Законів України «Про 
електронну комерцію», «Про електронні документи та електронний 
документообіг».  Сторони засвідчують, 
що відповідно до ст.207 Цивільного кодексу України Договір є таким, що вчинений у 
письмовій формі, та не 
може бути оскаржений Сторонами через вчинення його в електронній формі. 
20.3. Страхувальник з Правилами, умовами Договору та інформацією, передбаченою 
ст. 12 Закону 
України &quot;Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг&quot; ознайомлений, всі 
тлумачення, терміни та умови страхування є йому зрозумілими. 


