1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Відкрите акціонерне товариство "Одеське Муніципальне Страхове Товариство
"Респект", надалі – Страховик, на підставі цих Правил надає страховий захист від ушкодження та
загибелі майна Страхувальника (надалі – Сторони).
1.2. Дані Правила регулюють умови та порядок укладання Договору страхування. За згодою
Сторін в Договір страхування можуть бути включені інші умови, які не суперечать чинному
законодавству України та відповідають цим Правилам.
1.3. Страхувальниками є будь-які юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі
Страховиком Договір страхування.
1.4.Дiйсна вартiсть – вiдновлювальна вартiсть за вирахуванням всiх видiв зносу.
Вiдновлювальна вартiсть – вартiсть вiдтворення або вартiсть замiни без врахування зносу. Вартiсть
вiдтворення - вартiсть створення (за ринкових умов на момент оцiнки) об'єкта iдентичного об'єкту
оцiнки.
Вартiсть замiни:
а) взагалi: вартiсть об'єкта, що за суттєвими ознаками мiг би бути адекватною (достатньо
близькою) замiною оцiнюваного;
б) за особливих умов: коли замiна можлива лише шляхом створення нового об'єкта: вартiсть
створення об'єкта, що за суттєвими ознаками мiг би бути адекватною (достатньо близькою) замiною
оцiнюваного.
1.5. Таємниця взаєморозрахунків по Договору страхування гарантується обома сторонами.
1.6. Спори між сторонами, що виникають в процесі виконання умов Договору страхування
вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
1.7. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити особу
(Вигодонабувача), яка має майновий інтерес у застрахованому майні та/або може зазнати збитки у
результаті настання страхового випадку.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному
законодавству пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
Об'єктами страхування, якщо інше не обумовлено у Договорі страхування, можуть бути:
а) будівлі, споруди (включаючи прибудови, флігелі), мури, комори, огорожі, устаткування,
ремонтний інвентар, товарно-матеріальні цінності, готова продукція, сировина, матеріали, що
зберігаються на складі та інші;
б) майно: оргтехніка, устаткування, меблі, транспортні засоби, що використовуються на
території підприємства, кошти, внутрішнє оздоблення приміщень та інші.
2.2. Майно приймається на страхування тільки в тому випадку, якщо воно:
а) належить Страхувальнику, відображене в його балансі чи відповідними документами
підтверджене право власності на нього (розпорядження ним);
б) придбане в кредит або в лізинг;
в) одержане по договору найму (оренди) або прийняте від інших організацій (населення), що
підтверджено відповідними документами.
2.3. Майно приймається на страхування тільки в тому місці, де воно знаходиться в момент
укладення Договору страхування, якщо інше не передбачене у Договорі страхування.
2.4. Якщо інше не передбачене Договором страхування, Страховик не приймає на
страхування предмети, факт загибелі яких важко встановити:
а) цінні папери та готівкові гроші у будь-якій валюті;
б) виставочні взірці, шаблони, макети, плани, креслення, рукописи, діапозитиви,
бухгалтерські книги та інші документи;
в) дорогоцінні метали в зливках та дорогоцінне каміння без оправ;
г) марки, монети, малюнки, скульптури та інші колекції та витвори мистецтва, предмети
релігійного культу;
д) технічні носії інформації, наприклад, дискети та магнітні плівки;
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є) вибухові, небезпечні для здоров'я персоналу речовини, товари на зберіганні чи на комісії;
ж) сільськогосподарські культури, фруктово-ягідні насадження, худоба та птиця, а також
домашні тварини та інша живність.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума визначається Страховиком по узгодженню зі Страхувальником з
урахуванням особливостей конкретного об'єкту страхування. Основою для визначення страхової
суми є дійсна вартість застрахованого майна на момент укладення Договору страхування, що
визначається на основі балансової вартості та вартості придбання за винятком зносу, якщо інше не
обумовлено в Договорі страхування.
3.2. Майно може бути застраховане по відновній вартості, що визначається:
а) для будівель і споруд – по вартості будівництва будівлі (споруди) аналогічної загиблій у
даній місцевості з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану;
б) для устаткування, машин, ремонтного інвентарю, предметів домашнього вжитку виходячи із суми, необхідної для придбання предмету, цілком аналогічного загиблому
(пошкодженому);
в) для товарів власного виробництва – на підставі витрат виробництва, необхідних для
повторного виготовлення загиблих предметів, але не понад їх ціни продажу;
г) для сировини та товарів, якими Страхувальник торгує або які знаходяться на складі - по
цінам, необхідним для їх повторної закупки, але не понад цін, по яким вони могли бути продані на
дату настання страхового випадку.
3.3. Страхова сума по кожному застрахованому предмету повинна бути не менше його
дійсної вартості на момент укладання Договору страхування.
3.4. В окремих випадках майно може бути застраховане у частці від дійсної
(відновлювальної) вартості. При цьому всі предмети вважаються застрахованими у такій же частці.
Таке страхування називається страхуванням в долі.
3.4.1. Якщо страхова сума, встановлена у Договорі страхування, буде менше дійсної вартості
застрахованого об'єкту на момент укладання договору страхування, сума збитку виплачується
пропорційно співвідношенню страхової суми та дійсної вартості застрахованого об'єкту.
Відповідність страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо по кожному застрахованому
предмету, чи сукупності предметів, зазначених у Договорі страхування.
3.5. Договір страхування укладається з умовою власної участі Страхувальника у
відшкодуванні збитку (безумовна франшиза). Договір страхування може укладатися із
застосуванням умовної франшизи, розмір якої встановлюється по узгодженню сторін.
За умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток, що не
перевищує встановленої суми франшизи, і відшкодовує збитки цілком, якщо вона перевищує
встановлену суму франшизи.
За безумовної франшизи збиток відшкодовується з вирахуванням встановленої франшизи.
Франшиза вираховується із суми збитків в кожному випадку.
Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ
4.1. Майно страхувальника може бути застраховано на випадок його знищення або
пошкодження внаслідок:
4.1.1. вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів, інших
аналогічних пристроїв (за умови наявності ліцензії добровільного страхування від вогневих ризиків
та ризиків стихійних явищ). (Див. "Додаткові умови по страхуванню від вибуху парових котлів,
газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів, інших аналогічних пристроїв");
4.1.2. пошкодження застрахованого майна водою у результаті аварій систем гарячого та
холодного водопостачання, каналізаційної та опалювальної систем, а також систем пожежегасіння.
(Див. "Додаткові умови по страхуванню від пошкодження застрахованого майна водою в результаті
аварій систем гарячого та холодного водопостачання, каналізаційної та опалювальної систем, а
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також систем пожежегасіння"). Договором страхування може бути передбачений страховий захист
від збитків, спричинених проникненням води із сусідніх приміщень;
4.1.3. крадіжка зі зламом, пограбування в межах місця страхування, пограбування в період
перевезення, протиправні дії третіх осіб. (Див. "Додаткові умови по страхуванню від крадіжки зі
зломом та пограбування");
4.1.4. падіння на застраховане майно пілотованих, літальних об'єктів та їх уламків;
4.2. Договором страхування може бути передбачене страхування від ризиків, не зазначених в
п. 4.1., за виключенням випадків, зазначених в Розділі 5 Правил страхування.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. В усіх випадках не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:
5.1.1. впливу іонізуючого випромінювання;
5.1.2. військових дій, громадянської війни чи їх наслідків, страйків, народних хвилювань,
локаутів, конфіскації, арешту, реквізиції, пошкодження чи знищення майна по розпорядженню
військових чи цивільних влад;
5.1.3. навмисної або грубої недбалості Страхувальника, його персоналу, Вигодонабувача або
осіб, за вчинки яких Страхувальник або Вигодонабувач несуть відповідальність;
5.1.4. порушення Страхувальником, Вигодонабувачем або осіб, за вчинки яких вони несуть
відповідальність, правил техніки безпеки, експлуатації, інших правил та норм, встановлених щодо
застрахованого майна;
5.1.5. руйнування або знищення застрахованого майна внаслідок гниття, бродіння,
самозаймання та інших природних властивостей матеріалів і конструкцій;
5.1.6. нанесення збитків застрахованому майну, якщо вони сталися не в результаті
страхового випадку;
5.1.7. Дій гризунів та інших шкідників.
5.2. Якщо Договором страхування не передбачене інше, Страховик не несе відповідальності
за витрати, понесені внаслідок розчистки території на місці настання страхової події.
6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Підставою для укладання Договору страхування є письмова заява встановленої форми та
опитувальник, які з моменту їх підписання є невід'ємною частиною цього Договору страхування.
6.2. Специфікація та перелік застрахованих об'єктів із зазначенням страхових сум додається
до Договору страхування і поряд з іншими документами є невід'ємною частиною Договору
страхування.
6.3. Договір вважається укладеним з моменту його підписання обома сторонами.
6.4. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.5. Договір страхування може бути укладений як у національній валюті України, так і в
іншій валюті згідно чинного законодавства України. Страхувальник-резидент, згідно з укладеним
Договором страхування, вносить страхові платежі лише грошовою одиницею України, а
Страхувальник-нерезидент – іноземною вільноконвертованою валютою або грошовою одиницею
України, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Якщо дія Договору
страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними
партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється чинним законодавством України про
валютне регулювання. Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується лише валютою, яка
передбачена Договором страхування, якщо інше не передбачене законодавством України.
6.6. Договір страхування укладається строком на один рік, якщо ним не передбачене інше.
6.7. Дія Договору страхування розповсюджується на територію України, а також за її
межами з урахуванням особливостей, передбачених діючим законодавством України.
7. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВА ПРЕМІЯ
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7.1. Страховий тариф встановлюється Страховиком з урахуванням факторів, що впливають
на ступінь ризику, наприклад: наявність сигналізації, охорони, обсяг страхового покриття,
франшиза та інших, а також на підставі тарифів, наведених в додатку №1 до цих Правил.
Конкретний розмір тарифу зазначається у Договорі страхування.
7.2. Страховий тариф і страхова премія оголошуються Страхувальнику тільки після
заповнення ним заяви-опитувальника. Заповнення заяви-опитувальника не зобов'язує
Страхувальника укладати Договір страхування.
7.3. Страхова премія сплачується Страхувальником одноразово, якщо Договором
страхування не передбачене інше.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. ознайомитися з Правилами страхування;
8.1.2. на отримання страхового відшкодування;
8.1.3. достроково припинити дію Договору страхування;
8.1.4. при укладанні Договору страхування призначати Вигодонабувача, а також замінювати
його до настання страхового випадку.
8.2. Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. вчасно вносити страхові платежі у розмірах та в строки, обумовлені в Договорі
страхування;
8.2.2. при укладанні Договору страхування надавати інформацію Страховику про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику;
8.2.3. інформувати Страховика про всі Договори страхування, укладені по відношенню до
об'єкту страхування, а також про всі зміни стосовно застрахованого майна під час дії Договору
страхування;
8.2.4. вживати всі можливі заходи по запобіганню та зменшенню збитків внаслідок
страхового випадку;
8.2.5. за вимогою Страховика надавати всю необхідну інформацію у письмовому вигляді та
необхідні документи або належним чином завірені копії цих документів, обумовлені Договором
страхування;
8.2.6. ставитись до застрахованого майна так, якби воно не було застраховане, ніяким чином
не погіршувати наслідки страхових випадків;
8.2.7. повідомляти Страховика про настання страхового випадку у порядку та в строки,
передбачені Правилами страхування, а якщо випадок вимагає по закону втручання органів влади – в
строк, передбачений п. 9.1. цих Правил;
8.2.8. надати представникові Страховика можливість оглянути пошкоджене майно, провести
розслідування причин та розміру збитків, брати участь у заходах по зменшенню збитків та
рятуванню застрахованого майна;
8.2.9. протягом 24 годин з моменту, як стало відомо про настання страхового випадку,
повідомити про це Страховика, та запитати у нього дозволу проводити ремонт і, взагалі, змінювати
картину місця події, якщо інше не передбачене Договором страхування;
8.2.10. нести власну відповідальність у розмірі встановленої Договором франшизи;
8.2.11. протягом 30 календарних днів після настання страхового випадку за свій рахунок
доставити Страховику письмове повідомлення з вказівкою вартості пошкоджених предметів на
день настання страхового випадку;
8.2.12. письмово повідомити Страховика про свою реорганізацію, ліквідацію. Не пізніше
трьох діб з моменту затвердження офіційних документів про це.
8.3. Страховик має право:
8.3.1. протягом терміну дії Договору страхування здійснювати нагляд за станом
застрахованого майна, дотриманням Страхувальником техніки (стандартів) безпеки, рекомендацій
Страховика по зменшенню міри ризику, умов Договору страхування;
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8.3.2. самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку, а також розміри
збитків;
8.3.3. Страховик може передати право здійснювати нагляд за застрахованим об'єктом та його
інспекцію своїм експертам, іншим особам та організаціям, що мають відповідну кваліфікацію;
8.3.4. Страховик (його доручена особа) має право призупинити страховий захист, якщо під
час нагляду (інспекції) за об'єктом, що знаходиться під страховим захистом, виявляться порушення
Страхувальником (його персоналом) правил та норм безпеки і експлуатації, технологічного процесу
та рекомендацій Страховика по зменшенню міри ризику, зазначених у Договорі страхування, на
термін до усунення недоліків;
8.3.5. якщо Страхувальник перешкоджає здійсненню нагляду представниками Страховика,
останній має право припинити страховий захист на термін до проведення інспекції чи припинити
дію Договору страхування, якщо протягом 30 днів Страхувальник не дає можливості провести таку
інспекцію;
8.3.6. відмовити у виплаті страхового відшкодування при наявності підстав, зазначених у цих
Правилах та Договорі страхування, а також у випадках, передбачених чинним законодавством
України.
8.4. Страховик зобов'язаний:
8.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
8.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування Страхувальнику;
8.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування згідно з
п. 11.1. цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування;
8.4.4. відшкодувати витрати понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо Страхувальник документально їх підтвердить та,
якщо це передбачено умовами Договору страхування;
8.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ризик, або
збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
8.4.6. тримати в таємниці відомості про Страхувальника, за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством України;
8.4.7. умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки сторін.

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ
9.1. Після настання страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний негайно, але в будьякому разі не пізніше, ніж протягом 24-х годин, якщо інше не передбачене Договором страхування,
повідомити про це Страховика.
9.2. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником без поважних причин Страховика про
настання страхового випадку надає Страховику право відмовити у виплаті страхового
відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання
страхового випадку або, що відсутність у Страховика відомостей про це не могла вплинути на його
обов'язки сплатити страхове відшкодування.
9.3. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування,
Страхувальник зобов'язаний за власні кошти вжити розумних, ефективних та посильних заходів
відносно обставин, що склалися, для зменшення можливих збитків. Страховик звільняється від
виплати страхового відшкодування, якщо збитки виникли внаслідок того, що Страхувальник
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навмисно не вживав розумних та посильних заходів для їх зменшення, якщо це передбачено
Договором страхування.
9.4. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі даних огляду, дійсної вартості
пошкодженого майна, страхових сум та інших документів, перелічених в п. 10.2. цих Правил.
При цьому враховуються:
а) страхова сума, заявлена при страхуванні;
б) вартість ремонту, якщо пошкоджене майно можна відновити;
в) вартість решти майна, придатного для подальшого використання чи реалізації;
г) умови конкретного Договору страхування.
9.5. Повна загибель має місце, якщо відновлювальна вартість з урахуванням зносу
перевищує дійсну вартість застрахованого предмету.
9.6. Якщо необхідні витрати на відновлення та залишкова вартість предмету не перевищують
його дійсної вартості безпосередньо перед настанням страхового випадку, предмет вважається
пошкодженим чи частково зруйнованим.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
10.1. Страховик виплачує страхове відшкодування на основі поданої Страхувальником заяви
про виплату страхового відшкодування тільки після того, як повністю будуть встановлені причини і
розмір збитку.
10.2. Перелік документів, які підтверджують причини та розмір збитку та на основі яких
проводиться виплата страхового відшкодування :
 заява про страховий випадок;
 заява про виплату страхового відшкодування;
 Договір страхування;
 опис пошкодженого, загиблого або вкраденого майна із зазначенням балансової вартості,
підписами керівника та головного бухгалтера, завірений печаткою;
 висновок про страховий випадок, складений незалежним експертом, який містить
причини і можливі наслідки страхового випадку;
 довідку із правоохоронних органів про крадіжку або протиправні дії третіх осіб;
 акт про настання страхового випадку, складений Страховиком, з визначенням суми
збитку;
 договір оренди, лізингу, застави;
 додаткові документи, які необхідні для підтвердження страхового випадку та визначення
розміру збитку, що вказані в Договорі страхування.
Створення перешкоди з боку Страхувальника при оцінці збитків Страховиком дають право
останньому відмовити у виплаті страхового відшкодування.
10.3. Страхове відшкодування виплачується в розмірі фактичних збитків, за винятком
франшизи, зносу та страхування у долі, але не більше розміру страхової суми.
10.4. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком на підставі письмової
заяви Страхувальника відповідно до Договору страхування та чинного законодавства України.
10.5. При загибелі майна внаслідок недбалості персоналу Страхувальника, страхове
відшкодування не сплачується. Факт недбалості встановлюється на підставі відповідних документів
компетентних органів.
10.6. По фактам знищення, пошкодження майна, по яким порушено кримінальну справу,
Страховик сплачує 30% страхового відшкодування. Сума, що залишилася, за вирахуванням
безумовної франшизи, вказаної в Договорі страхування та зносу, сплачується після закінчення
розслідування в тому разі, якщо провина Страхувальника не буде встановлена.
У разі, якщо провина Страхувальника встановлена, то він повинен повернути отриману
частину страхового відшкодування.
В цьому випадку Страховик має право подати регресний позов винній стороні, встановленій
судом або іншим компетентним органом.
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10.7. Страхове відшкодування виплачується:
а) при повній загибелі майна - в розмірі його дійсної (відновної) вартості на момент
укладання Договору страхування, за вирахуванням франшизи, вказаної в Договорі страхування,
зносу та вартості решти майна, придатного для подальшого використання, але не більше страхової
суми;
б) при частковому пошкодженні майна - у розмірі різниці між заявленою страховою сумою
та вартістю решти майна, придатного для подальшого використання, за вирахуванням франшизи,
вказаної в Договорі страхування, а при страхуванні по відновній вартості - у розмірі витрат на його
відновлення, але не понад страхової суми.
10.8. Витрати на відновлення включають в себе:
 витрати на придбання матеріалів та запасних частин для ремонту;
 витрати на оплату ремонту;
 витрати по доставці матеріалів до місця ремонту та інші розумні витрати, необхідні для
приведення пошкодженого майна у стан, в якому вони знаходились перед настанням страхового
випадку.
10.9. В склад витрат на відновлення не входять:
 витрати, пов'язані з модернізацією застрахованого майна, його змінами та
удосконаленнями;
 витрати по ремонту, не пов'язаному з настанням страхового випадку;
 інші непрямі витрати, в тому числі здійснені понад необхідних.
10.10. З суми відновлювальних витрат проводяться відрахування на знос деталей, вузлів та
агрегатів, що замінюються. Розмір відрахувань визначається, виходячи з дійсної їх вартості на дату
настання страхового випадку та вартості нових деталей, вузлів та агрегатів.
10.11. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять, в межах
виплачених сум, право вимоги Страхувальника до осіб, що винні у страховому випадку, з метою
отримання від неї компенсації за нанесений збиток. Якщо Договором страхування передбачено, то
Страховик звільняється від обов'язку сплачувати страхове відшкодування у розмірі завданих
збитків у випадку, коли Страхувальник відмовиться від такого права чи здійснення його виявиться
неможливим за його провиною. У випадку, якщо оплата вже проведена, то Страхувальник
зобов'язаний відшкодувати Страховику відповідну цим збиткам суму, якщо це передбачено
умовами Договору страхування.
10.12. Договір страхування, по якому виплачено страхове відшкодування зберігає силу у
розмірі різниці між обумовленою Договором страховою сумою та виплаченим страховим
відшкодуванням.
11. ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
11.1. Страховик у строк не пізніше 30 (тридцяти) днів (без врахування вихідних і святкових
днів) після одержання всіх необхідних і належним чином оформлених документів приймає рішення
про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування.
У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, Страховик проводить його
виплату протягом 15 (п’ятнадцяти) днів (без врахування вихідних і святкових днів) із моменту
прийняття такого рішення.
У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
письмово повідомляє про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови в строк, що не
перевищує 10 робочих днів із моменту прийняття такого рішення.
11.2. Датою сплати страхового відшкодування вважається день списання коштів із рахунку
Страховика.
11.3. Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо Страхувальнику
відшкодовано збиток особами, винними у настанні страхового випадку. Якщо збитки відшкодовані
частково, Страховик виплачує різницю між сумою збитків та сумою, відшкодованою цими особами.
Якщо збитки відшкодовані особами, винними у настанні страхового випадку після виплати
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страхового відшкодування Страховиком, Страхувальник зобов'язаний повернути йому відповідну
суму протягом 30 календарних днів.
11.4. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування (але не більше,
ніж на 90 днів) якщо:
а) у нього є сумніви щодо права Страхувальника на отримання страхового відшкодування до моменту надання Страхувальником необхідних доказів;
б) у зв'язку зі страховим випадком компетентними органами ведеться розслідування у
відношенні Страхувальника - до його закінчення;
в) Страхувальник після повідомлення Страховику і до прибуття на місце його експерта
змінив картину пошкоджень без поважних на то причин - якщо це передбачено умовами Договору
страхування.
11.5. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках
передбачених Законом України „Про страхування”, а також якщо:
а) Страхувальник несвоєчасно повідомив про настання страхового випадку без поважних на
це причин, внаслідок чого не можна визначити дійсний розмір збитків, або створював Страховикові
перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
б) в ході слідства була виявлена причетність Страхувальника до заподіяння збитків;
в) Страхувальник не вжив необхідних та розумних заходів по рятуванню застрахованого
майна під час страхового випадку та одразу після його настання (якщо це передбачено умовами
Договору страхування).
11.6. В разі виявлення подвійного страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування
у певній визначеній ним частці.
11.7. В разі незгоди з рішенням Страховика, Страхувальник має право оскаржувати його
рішення в суді.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі:
а) закінчення строку дії;
б) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
в) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При
цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий)
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих
днів з дня пред'явлення такої вимоги Страховику, якщо інше не передбачено умовами Договору.
г) прийняття судом рішення про визнання Договору страхування недійсним;
д) ліквідації Страхувальника - юридичної особи, чи смерті Страхувальника - фізичної особи
або втрати дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
е) ліквідації Страховика у порядку, встановленому діючим законодавством України;
є) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору. Про намір достроково
припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як
за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
12.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з
вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 30%, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим Договором
страхування.
12.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов Договору страхування
Страховиком, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
12.5. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
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Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 30%, визначеної
нормативом у розмірі страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були
здійснені за цим Договором страхування.
12.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.
12.7. В разі продажу застрахованих об'єктів чи переходу їх у власність інших осіб, дія
Договору страхування буде розповсюджуватися на них далі за умови, що Страхувальник сповістить
про це Страховика та новий власник повідомить про свою згоду з умовами Договору страхування та
зобов'яжеться їх виконувати. В цьому випадку Договір страхування повинен бути переоформлений
на нового власника.
12.8. Всі заяви, повідомлення та інші документи, що стосуються умов Договору страхування
та намірів сторін, оформлюються у письмовому вигляді. Заяви про припинення дії Договору
страхування оформлюються у письмовому вигляді та направляються заказним листом.
13. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ
13.1. Страховик може знизити розмір премії, якщо Страхувальник виконає ряд його умов для
зменшення ступеня ризику (наприклад, встановити додаткову сигналізацію чи буде слідувати
рекомендаціям Страховика по проведенню профілактичних заходів і т.д.).
13.2. В разі підвищення ступеня ризику після укладення Договору страхування
Страхувальник зобов'язаний протягом 24 годин повідомити про цей факт Страховика та сплатити
призначену ним додаткову страхову премію. Якщо це передбачено умовами Договору страхування,
у випадку несплати додаткової страхової премії Страховик не відшкодовує Страхувальнику збитки,
пов'язані зі змінами в ризикові, що сталися. Якщо підвищення міри ризику вимагає зміни умов
Договору страхування, Страховик видає Страхувальнику адендум (додаткову угоду) до Договору.

14. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Будь-які зміни умов Договору страхування здійснюються за згодою Страхувальника і
Страховика протягом п'яти робочих днів з моменту одержання письмової згоди.
14.2. Про намір внести зміни до умов Договору страхування Сторона ініціатор повинна
письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до запропонованого
терміну внесення змін, якщо інше не передбачено Договором страхування.
14.3. Зміни до умов Договору страхування оформлюються додатковою угодою до діючого
Договору страхування та є невід'ємною частиною цього Договору страхування.
14.4. Якщо будь-яка з Сторін незгодна на внесення змін в Договір страхування, протягом п'яти
робочих днів вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про
припинення його дії.
14.5. З моменту одержання заяви однією з сторін, до моменту прийняття рішення, Договір
страхування продовжує діяти на попередніх умовах.
15. НЕДIЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його підписання у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
Крім цього, Договір страхування вважається недійсним:
а) коли він укладений після настання страхового випадку,
б) коли об'єктом страхування є майно, що підлягає конфіскації на підставі рішення суду.
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15.2. Договір страхування вважається недійсним у випадку визнання його таким у судовому
порядку.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Всі претензії будь-якої із сторін щодо виконання умов Договору страхування іншою
стороною, вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
16.2. Право Страхувальника на пред'явлення претензій Страховику щодо виплати страхового
відшкодування зберігається протягом терміну, передбаченого чинним законодавством України.
16.3. У всьому, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються чинним
законодавством України.
17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
17.1. За згодою Сторін Договору умови страхування можуть бути змінені, доповнені, або
замінені іншими умовами, загальноприйнятими в міжнародній страховій практиці, якщо це не
суперечить чинному законодавству України та відповідає умовам цих Правил.
17.2. Особливими умовами цих Правил є нижче викладені Додаткові умови.
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Додаткові умови по страхуванню від вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів,
машин та агрегатів, інших аналогічних пристроїв
1. Вибух – це стрімко протікаючий процес вивільнення великої кількості енергії в
обмеженому обсязі за короткий проміжок часу, заснований на властивості газів прагнути до
розширення. Вибухом резервуару (котла, трубопроводу та ін.) вважається тільки такий вибух, коли
стінки цього резервуару виявляються розірваними в такій мірі, що стає можливим вирівнювання
тиску всередині і поза резервуару. Якщо всередині такого резервуару станеться вибух, викликаний
швидкоплинним протіканням хімічних реакцій, то ушкодження, завдані резервуару, покриваються
страховим захистом і в тому випадку, якщо стінки його не мають розривів. Страхуванням не
покриваються збитки, завдані вакуумом чи розріджуванням газу в резервуарі.
2 Збитки, завдані двигунам внутрішнього згорання або аналогічним машинам і агрегатам
внаслідок вибухів, що відбуваються в камерах згорання, страховим захистом не покриваються.
3. Якщо Договором страхування не передбачено інше, не підлягають відшкодуванню збитки
від вибухів динаміту чи інших вибухових речовин. Під вибуховими речовинами розуміються
хімічні сполуки чи суміші речовин, спроможні до швидкої хімічної реакції, що супроводжується
виділенням великої кількості тепла і газів, та спеціально призначені для проведення вибухів в тій чи
іншій формі.
Додаткові умови по страхуванню від пошкодження застрахованого майна водою в
результаті аварій систем гарячого та холодного водопостачання, каналізаційної та
опалювальної систем, а також систем пожежегасіння
1. При страхуванні будівель і споруд страховий захист надається в межах лімітів, зазначених
в Договорі страхування, щодо:
а) видатків на усунення раптових поломок, що сталися в результаті випадків, передбачених
п. 4.1.2. цих Правил, безпосередньо в застрахованих спорудах трубопроводів. При цьому в разі
необхідності заміни труб по кожному страховому випадку відшкодовуються видатки, що не
перевищують вартості заміни трьох метрів пошкодженої дільниці труби на дату настання
страхового випадку;
б) видатків на усунення збитків від раптового замерзання зазначених в п. 4.1.2. цих Правил
трубопроводів, а також сполучених безпосередньо з ними апаратів і приладів, таких як крани,
вентилі, баки, ванни, радіатори, опалювальні котли, бойлери і т. д. Видатки по розчищенню
застрахованих приміщень після страхового випадку відшкодовуються тільки, якщо це обумовлено в
Договорі страхування.
2. Якщо це передбачено Договором страхування, підлягають відшкодуванню збитки, що
сталися в результаті випадків, зазначених в п. 4.1.2. цих Правил, завдані машинам, устаткуванню,
котлам і електросиловим установкам, що використовуються для промислових і комерційних цілей,
а також збитки від пошкодження майна гарячою чи конденсованою парою при аварії систем,
перелічених в п. 4.1.2. цих Правил.
Договором страхування може бути передбачений страховий захист від збитків, спричинених
проникненням води із сусідніх приміщень. Ставка страхового внеску по даному ризику
встановлюється за окремою згодою сторін.
3. Не підлягають відшкодуванню видатки на ремонт чи заміну, а також розмороження
трубопроводів або інших частин, систем гарячого та холодного водопостачання, каналізаційних,
опалювальних чи протипожежних систем, що знаходяться поза застрахованих будівель і
приміщень.
4. Збитки від раптового включення протипожежних спринклерних систем покриваються
тільки у випадку, якщо вони сталися внаслідок:
а) високої температури, що виникає при пожежі;
б) монтажу, демонтажу, ремонту чи зміни конструкції самих спринклерних систем з
додержанням відповідних правил техніки безпеки;
в) будівельних дефектів чи дефектів самих спринклерних систем, про які було відомо
Страховику.
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5. Якщо Договором страхування не зазначено інше, Страховиком не відшкодовуються:
а) збитки від пошкодження застрахованого майна водою, якщо вони сталися не в результаті
зазначених в п. 4.1.2. цих Правил причин (наприклад, при пошкодженні дощовою чи талою водою,
прибиранні або чистці приміщень, повені, затопленні або внаслідок підвищення рівня ґрунтових
вод);
б) збитки від пошкодження з'єднаних з трубопроводами систем, зазначених в п. 4.1.2. цих
Правил, апаратів і приладів, таких як крани, вентилі, баки, ванни, радіатори, опалювальні котли,
бойлери і т. ін.;
в) збитки, що сталися внаслідок природного зносу, корозії або ржавіння систем, зазначених в
п. 4.1.2. цих Правил;
г) непрямі збитки, які можуть виникнути внаслідок страхового випадку;
д) збитки, завдані товарам на складі, якщо вони зберігаються в підвальних або інших
заглиблених приміщеннях на відстані менш 30 см від поверхнi підлоги;
є) збитки, що виникли до початку дії Договору страхування, але були виявлені після початку
його дії.
6. Страхувальник зобов'язаний:
а) забезпечити нормальну експлуатацію водопостачальної, каналізаційних, опалювальної та
протипожежної систем в застрахованих будівлях і спорудах, їх своєчасне технічне обслуговування і
ремонт;
б) відключити і забезпечити своєчасне вивільнення від води і пари зазначених вище систем
при звільненні застрахованих будівель і споруд для капітального ремонту чи для інших цілей на
термін понад 60 днів.
7. Договором страхування може бути передбачено, що в разі невиконання Страхувальником
обов'язків, зазначених в п.6. цих Додаткових умов та викладених у Договорі страхування,
Страховик має право повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування в тій
мірі, в якій зазначене вище невиконане зобов'язання привело до настання збитку.
Додаткові умови по страхуванню від крадіжки зі зламом та пограбування
1. Крадіжка зі зламом має місце, якщо зловмисник:
1.1. Проникає в застраховані приміщення, зламуючи двері чи вікна із застосуванням
відмички, підроблених ключів чи інших технічних засобів. Підробленими вважаються ключі,
виготовлені за дорученням чи з відома осіб, що не мають права розпоряджатися справжніми
ключами. Одного факту зникнення майна із застрахованого приміщення недостатньо для доведення
використання підроблених ключів;
1.2. Зламує в межах застрахованих приміщень предмети, що використовуються як сховища
майна чи відкриває їх за допомогою відмичок, підроблених ключів чи інших інструментів, не
призначених для відкривання дверей і вікон. Якщо зазначені в цьому пункті дії зловмисника
відбуваються в приміщеннях, що використовуються в службових чи господарських цілях не лише
Страхувальником і працюючими у нього особами, а й також іншими особами, страховий захист по
таким збиткам наступає тільки в тому випадку, якщо це особливо обумовлюється в Договорі
страхування;
1.3. Вилучає предмети із закритих приміщень, куди він раніше проникнув звичайним
шляхом і таємно продовжував залишатися до їх закриття, а також використав засоби, зазначені в
п.1.1. цих Додаткових умов при виході з приміщення;
1.4. При скоєнні звичайної крадіжки викривається і використовує засоби, зазначені в п. 1.1.
цих Додаткових умов, а також погрози та насильство для того, щоб оволодіти вкраденим майном.
2. Пограбування має місце, якщо:
2.1. До Страхувальника або осіб, що працюють у нього, застосовується насильство для
подавлення їх опору вилученню застрахованого майна.
2.2. Страхувальник чи працюючі у нього особи під загрозою їх здоров'ю чи життю
передають або допускають передачу застрахованого майна з місця страхування. Якщо місцем
страхування є декілька застрахованих об'єктів, пограбуванням вважається вилучення майна того
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застрахованого об'єкта, в якому постала загроза здоров'ю чи життю Страхувальника або працюючих
у нього осіб.
2.3. Застраховане майно вилучається у Страхувальника або працюючих у нього осіб в
момент знаходження цих осіб в безпорадному стані, якщо такий їх стан не став наслідком їх
зловмисних або грубо необережних дій і не дозволяє їм чинити опір такому вилучанню.
До осіб, що працюють у Страхувальника, прирівнюються також члени сім'ї останнього, яким
тимчасово було доручене піклування про застраховане майно.
3. При грабунку в період перевезення застрахованого майна в доповнення до зазначеного в
п.2 цих Додаткових умов діють наступні умови:
3.1. До Страхувальника прирівнюються особи, що здійснюють за його дорученням таке
перевезення; це положення, проте, не розповсюджується на перевезення, що здійснюються по
договорам фаховими перевізниками вантажів, цінностей, наявних грошей чи інкасаторами, не
працюючими у Страхувальника, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування.
3.2. Особи, що здійснюють такі перевезення, повинні бути не молодше 18 років і не старше
60 років.
3.3. У випадках, згаданих в п.1.2. цих Додаткових умов, грабунок має місце тільки в разі,
якщо застраховане майно вилучається з місця із застосуванням погрози.
4. Страхуванням не відшкодовуються збитки, які настали внаслідок:
4.1. Дій, що мають ознаки крадіжки зі зломом чи пограбування, і вчинені особами, що
проживають спільно зі Страхувальником чи ведуть з ним спільне господарство.
4.2. Навмисних дій осіб, працюючих у Страхувальника, за винятком випадків, коли
здійснення і підготовка крадіжки зі зломом чи грабунок проводилися в той час, коли доступ в
застраховане приміщення для цих осіб був закритий.
4.3. Пограбування в період перевезення до місця чи від місця страхування, якщо:
 перевезення здійснювались більшою кількістю транспортних засобів, ніж зазначено в
Договорі страхування;
 грабунок вчинений особами, яким доручено здійснення перевезення чи останні замішані в
ньому, нехай навіть непрямим чином.
4.4. Пожежі, вибуху чи пошкодження водопостачальною водою, якщо ці події стали
наслідком крадіжки зі зломом, грабунку чи спроби їх вчинення, якщо такий ризик не застраховано
окремо.
5. Страхування від крадіжки і пограбування не розповсюджується на:
5.1. касові та аналогічні їм апарати - до вилучення із них наявних грошей;
5.2. торгівельні чи розмінні автомати з приладом для прийому монет, включаючи їх вміст.
6. Якщо Договором страхування передбачено страхування особового майна осіб, працюючих
у Страхувальника, то таке страхування розповсюджується тільки на предмети, які ці особи звичайно
використовують при виконанні ними своїх службових обов'язків. Страхуванням не покриваються
наявні гроші, цінні папери і засоби транспорту, що належать особам, працюючим у
Страхувальника.
7. Тільки якщо це особливо передбачено Договором страхування, підлягають
відшкодуванню видатки:
7.1. По прибиранню і розчищенню приміщень після страхового випадку.
7.2. По усуненню пошкоджень, завданих страховим випадком:
 дахам, стелям, стінам, підлогам, замкам, вікнам (виключаючи шибки) або захисним гратам
будов, що відповідно до Договору страхування є місцями страхування;
 рекламним стендам, що стоять окремо від будівель, чи вітринам, (виключаючи шибки),
якщо вони розташовані в безпосередній близькості від місця страхування.
7.3. По заміні замків до приміщень, ключі від яких були втрачені внаслідок страхового
випадку, за винятком ключів від касових сейфів і броньованих кімнат.
8. Страхуванням покриваються збитки, завдані вилученням, пошкодженням чи знищенням
тільки того застрахованого майна, що в момент скоєння крадіжки зі зломом (п.1 цих Додаткових
умов) або грабунку (п.2 Додаткових умов) знаходилось в місці, обумовленому в Договорі
страхування. Незастрахованим вважається майно, доставлене на місце страхування лише за
вимогою злодія чи грабіжника з-за меж його місця страхування.
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8.1. Місцем страхування вважаються:
8.1.1. При страхуванні від крадіжки зі зломом (п.1 цих Додаткових умов) - приміщення
будівель, зазначених в Договорі страхування;
8.1.2. При страхуванні від грабунку (п. 2 цих Додаткових умов) - крім вказаних приміщень,
також територія зазначених в Договорі страхування земельних ділянок чи ділянок, на яких
побудовані застраховані будівлі, якщо ці ділянки обгороджені таким чином, що виключається їх
використання сторонніми особами;
8.1.3. При страхуванні від пограбування в період перевезення (п. 3 цих Додаткових умов) звичайні і раціонально обрані маршрути перевезення застрахованого майна; застраховане майно
вважається таким, що вийшло на маршрут, в момент його винесення для навантаження на
транспорт із приміщення, в якому воно до цього знаходилось, а вибулим із маршруту - в момент
передачі його особам, яким воно доставлялося.
8.2. Якщо Договором страхування передбачається страхування майна, переліченого в пп.
2.4.а, 2.4.в. Розділу 2 цих Правил, страхове відшкодування виплачується тільки в тому випадку,
якщо в момент вчинення крадіжки зі зломом (п.1 цих Додаткових умов) або пограбування (п.2 цих
Додаткових умов) воно знаходилось в спеціальних сховищах (броньованих приміщеннях, сейфах,
незгораємих шафах і т.д.). Страховик має право зазначати в договорах страхування тип і ступінь
безпеки таких сховищ, а також описувати вміст сховищ чи спеціальних місць схову цінного майна,
якщо його страхування передбачається Договором страхування.
8.3. Наявні гроші приймаються на страхування із лімітом, визначеним в Договорі
страхування, тільки в неробочий час, за умови їх схову в спеціальних сейфах, ключі від яких і
доступ до яких мають лише певні люди, які щодня ведуть облік наявних грошей в сейфі, якщо інше
не обумовлено Договором страхування. Перелік зазначених людей і порядок обліку обумовлюється
в особливих умовах Договору страхування в кожному випадку індивідуально.
9. Дійсною вартістю вважається :
9.1. У цінних паперів - їх офіційний курс;
9.2. У ощадних книжок і аналогічних їм документів - сума покладена на дату страхового
випадку. Страхувальник зобов'язаний вжити всі застережні заходи по можливому списанню
зловмисниками коштів з банківських та ощадних рахунків. Невжиття чи несвоєчасне вжиття таких
заходів тягне за собою наслідки, передбачені пп. 9.2. та 9.3. цих Правил.
10. При страхуванні від крадіжки зі зломом підвищенням міри ризику вважається:
10.1. Вилучення сховищ чи заміна їх на менш надійні, передбачені для цінного майна у
відповідності із п. 7.2. цих Додаткових умов, чи пониження міри надійності місць схову.
10.2. Ремонт чи переустаткування застрахованих будівель і приміщень, а також ремонт
будівель і споруд, що безпосередньо примикають до застрахованих або встановлення на таких
будівлях будівельного обладнання або підйомників.
10.3. Звільнення на тривалий термін (понад 60 днів) приміщень, що безпосередньо (згори,
знизу, збоку) примикають до застрахованих;
10.4. Припинення господарської діяльності Страхувальника на тривалий (понад 60 днів)
термін.
10.5. Невжиття Страхувальником заходів по негайній заміні замків в застрахованих
приміщеннях і сховищах на рівноцінні у випадку, якщо ключі до таких замків раніше були
загублені.
11. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, Страхувальник зобов'язаний
негайно зробити все можливе для усунення обставин, що підвищують міру ризику, а при
неможливості цього - прийняти по узгодженню зі Страховиком додаткові міри безпеки. В разі
невиконання Страхувальником зазначених вище обов'язків наступають наслідки, передбачені
Розділом 12 цих Правил
12. Страхувальник зобов'язаний:
12.1. Виконувати передбачені законами, нормативними актами чи Договором страхування
правила охорони майна та схову цінностей.
12.2. В неробочий час забезпечувати зачинення застрахованих приміщень і сховищ, а в
місцях схову цінностей вживати всі заходи для забезпечення безпеки, передбаченої для цих місць
Договором страхування чи іншими нормативними актами.
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13. Страхування майна може проводиться “по першому ризику”. “По першому ризику”
вважається застрахованим:
13.1. Майно від грабунку в період перевезення (п.3 цих Додаткових умов);
13.2. Майно, відповідно до п.6. цих Додаткових умов;
13.3. Видатки, відповідно до п.7. цих Додаткових умов;
13.4. Інше майно, якщо страхування “по першому ризику” передбачається Договором
страхування.
Виплати Страховика в будь-якому випадку не можуть перевищувати страхових сум чи
лімітів відповідальності по договорам страхуванням, укладеним з умовою “по першому ризику”.
14. В доповнення до положень Розділу 10 цих Правил при настанні збитку Страхувальник
зобов'язаний:
14.1. Негайно сповістити про випадок у відповідні органи внутрішніх справ.
14.2. Передати органам внутрішніх справ перелік вкраденого майна.
14.3. При збитках, що перевищують обумовлену кожним конкретним Договором
страхування суму, сповістити Страховика протягом 6 годин, з моменту, коли був виявлений цей
збиток.
15. Касири, скарбники, а також особи, що здійснюють перевезення цінного майна,
прирівнюються до керуючих співробітників Страхувальника при вчиненні ними дій, які можуть
бути кваліфіковані як навмисні або груба необережність, що спричинили втрату чи пошкодження
довіреного їм Страхувальником майна. Якщо при перевезенні грошей, цінностей і майна їх не
супроводжували зазначені чи спеціально призначені для супроводу особи, втрата чи пошкодження
таких цінностей не покривається страхуванням.
16. В разі, якщо Страхувальнику стане відоме місцезнаходження загубленого внаслідок
страхового випадку майна, він зобов'язаний негайно сповістити про це Страховика.
17. Якщо загублене внаслідок страхового випадку майно:
17.1. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані до виплати Страховиком
страхового відшкодування, то згадане відшкодування не виплачується.
17.2. Повернуто Страхувальнику в непошкодженому стані після виплати страхового
відшкодування, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику одержану від нього суму
відшкодування. Страхувальник, проте, має право утримати суму одержаного відшкодування, якщо
повернення такого майна було здійснено по закінченні року від дати страхового випадку.
Повернене майно в останньому випадку переходить у власність Страховика. Страхувальник
зобов'язаний передати Страховику це майно, а також всі документи, що підтверджують перехід
цього майна в власність Страховика.
17.3. Повернуто Страхувальнику в пошкодженому стані – Страховик виплачує страхове
відшкодування відповідно до положень Розділу 10 цих Правил.
18. Якщо цінні папери, ощадні книжки або аналогічні їм документи, загублені внаслідок
страхового випадку, скасуються закладами, що видали їх у встановленому порядку, то зазначене
вище майно вважається повернутим, а взаємовідносини Страхувальника і Страховика регулюються
в тому ж порядку, що і при поверненні загубленого майна (п.17 цих Додаткових умов).
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Додаток № 1
до Правил добровільного страхування майна
(крім залізничного, наземного, повітряного,
водного транспорту (морського внутрішнього та
інших видів водного транспорту), вантажів та
багажу (вантажобагажу))

СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. При добровільному страхуванні майна базові страхові тарифи встановлюються
на 1 рік страхування в залежності від застрахованих ризиків та виду майна.
Таблиця 1
Річні базові страхові тарифи
у відсотках від страхової суми
№
п/п
1

2

3

4

Вид майна
Будівлі, споруди

Оргтехніка, офісне
обладнання, електронне
обладнання

Виробниче обладнання

Товарні запаси

Ризики

Тарифи

Вибух (п.4.1.1 Правил)
Пошкодження водою (п.4.1.2
Правил)
Крадіжка зі зломом, пограбування,
протиправні дії третіх осіб (п.4.1.3
Правил)
Падіння на застраховане майно
пілотованих,
не
пілотованих
літальних об’єктів та їх уламків
(п.4.1.4 Правил)
Вибух (п.4.1.1 Правил)
Пошкодження водою (п.4.1.2
Правил)
Крадіжка зі зломом, пограбування,
протиправні дії третіх осіб (п.4.1.3
Правил)
Падіння на застраховане майно
пілотованих,
не
пілотованих
літальних об’єктів та їх уламків
(п.4.1.4 Правил)
Вибух (п.4.1.1 Правил)
Пошкодження водою (п.4.1.2
Правил)
Крадіжка зі зломом, пограбування,
протиправні дії третіх осіб (п.4.1.3
Правил)
Падіння на застраховане майно
пілотованих,
не
пілотованих
літальних об’єктів та їх уламків
(п.4.1.4 Правил)
Вибух (п.4.1.1 Правил)

0,05
0,09

Пошкодження водою (п.4.1.2
Правил)

0,12

0,07

0,04

0,12
0,12
0,4

0,05

0,23
0,1
0,21

0,05

0,22

