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1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ
ПРАВИЛАХ

Адендум – доповнення до Договору страхування, в якому містяться погоджені між
сторонами зміни до умов чинного Договору страхування.
Будівлі - всі будівельні споруди (виробничі, адміністративні, соціально-культурного
призначення, громадського користування, житло), збудовані з дерева, цегли, каменю, бетону
або є суцільнометалевими конструкціями.
Відшкодування збитку – повне або часткове відшкодування Страховиком збитку,
якого зазнав Страхувальник, внаслідок загибелі, пошкодження майна через причини,
обумовлені Договором страхування.
Вигодонабувач – фізична або юридична особа, на користь якої укладений Договір
страхування.
Господарські будівлі - гаражі, навіси, криті площі, склади, огорожі (захисні засоби)
тощо.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно з
якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити
страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі
страхування, на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору. Договір
страхування укладається відповідно до Правил страхування.
Пожежа - виникнення вогню, здатного самостійно поширюватись поза місцями,
спеціально призначеними для його розведення та підтримки.
Споруди - комунікації, системи, апарати, станки, передаточні механізми та силові
машини, інші механізми та пристрої виробничо-технологічного циклу за умови, що всі їхні
елементи розташовані в тому технологічному зв'язку між собою та використовуються для
тих речовин та матеріалів, які відображені в технічному регламенті, монтажно-технічних
схемах та інших документах, які описують виробничий цикл.
Страховик фінансова установа, створена у формі акціонерного товариства
відповідно до Закону України “Про господарські товариства” з урахуванням особливостей,
передбачених Законом України “Про страхування”, а також одержала у встановленому
порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, за цими правилами – ВАТ «Страхова
компанія «Аркада-Гарант».
Страхувальники – юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі Страховиком
Договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством,
яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової
суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов
договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах
страхової суми за договорами майнового страхування.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий поліс – форма Договору страхування. Видається Страховиком
Страхувальнику та посвідчує факт укладання Договору страхування.
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Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
Транспортні засоби - автомобілі, трактори, електрокари, мотоцикли та інші самохідні
механізми, які виконують транспортні, тяглові, збиральні та інші роботи.
Товарно-матеріальні цінності - продукція, сировина, матеріали як власні, так і
придбані Страхувальником з метою їх переробки, а також запаси товарів на складах, у
магазинах, в незавершеному виробництві.
Франшиза – частина збитку, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі цих Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (далі - Правила) Страховик укладає договори добровільного страхування
майна на випадок його пошкодження або знищення внаслідок вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ зі Страхувальниками.
2.2. За договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, Страховик
зобов'язується при настанні страхового випадку за обумовлений страховий платіж
виплатити Страхувальнику страхове відшкодування в межах визначеної страхової суми.
2.3. Страховик не має права розголошувати одержані ним в результаті своєї
професійної діяльності відомості про Страхувальника і його майновий стан, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
3. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ
3.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать
законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а
саме:
3.1.1. Нерухомим та рухомим майном - будівлями, господарчими будівлями,
спорудами, транспортними засобами, товарно-матеріальними цінностями (надалі -ТМЦ) та
іншим майном, що належить Страхувальнику та відображене в його балансі, якщо
Страхувальником є юридична особа.
Тимчасові споруди, намети та інші підсобні приміщення, споруджувані для проміжних
цілей, страхуються тільки в тому разі, якщо це передбачено додатковими умовами договору
страхування.
Застрахованими також можуть бути внутрішнє та зовнішнє оздоблення будівлі,
предмети інтер'єру, обстановка, електроприлади та інше майно, яке належить
Страхувальнику;
3.1.2. Майном, придбаним Страхувальником у кредит;
3.1.3. Майном, отриманим Страхувальником за договором оренди, прокату, лізингу,
найму, якщо воно не застраховане орендодавцем;
3.1.4. Майном, прийнятим Страхувальником у заставу.
3.2. Рухоме майно, як правило, береться на страхування тільки в тому місці
(приміщенні або території), які зазначені в договорі страхування. При переміщенні рухомого
майна за межі цього місця чинність договору страхування для такого майна припиняється,
якщо інше не обумовлено особливими умовами договору страхування.
3.3. Страхувальником може бути укладено договір страхування всього майна або
частини майна: окремого об'єкта, машин, будівель, обладнання, інших товарно-матеріальних
цінностей у повній вартості (далі - вибіркове страхування), зокрема майна, переданого в
оренду, лізинг, прокат.
3.4. Можливе страхування майна на час проведення експериментальних або
дослідницьких робіт або експонування на виставці, коли майно страхується на час, який
визначається з моменту, коли воно було взято з постійного місцезнаходження (у музей, на
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виставку, для упаковки) з метою наступного транспортування до місця проведення
випробувань або експонування і впродовж періоду тимчасового складування, випробування,
експонування та зворотного транспортування до тих пір, поки це майно не буде встановлено
на його постійне місцезнаходження у пункті, зазначеному у договорі страхування.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРУ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
4.1. Договір страхування майна може бути укладено по балансовій або договірній
(заявленій) вартості. Розмір страхової суми не може перевищувати дійсної вартості майна,
про страхування якого укладається договір, якщо інше не передбачено договором
страхування. Під дійсною вартістю розуміється вартість, що визначається виходячи із
поточної ринкової вартості застрахованого майна за вирахуванням зносу за цінами та
тарифами, що діють на момент укладання договору.
4.2. Майно, що страхується:
- будівлі, споруди, передавальні прилади, машини, обладнання та інші основні засоби в розмірі балансової чи договірної вартості, або на підставі експертного висновку про
вартість такого об’єкта;
- товарно-матеріальні цінності як власного виробництва, так і придбані
Страхувальником - в розмірі фактичної собівартості або у цінах, які діють на день укладання
договору страхування;
- об'єкти у стадії незавершеного будівництва - в розмірі вартості матеріальних та
трудових витрат, фактично здійснених на час укладання договору страхування або по
договірній вартості;
- продукція в процесі виробництва та обробки - в розмірі вартості витраченої сировини
та трудових витрат, фактично здійснених на час укладання договору страхування або по
договірній вартості;
- експонати виставок, музейні цінності, колекції, авторські роботи, антикваріат - в
розмірі їх вартості згідно з наданими Страхувальником документами або експертною
оцінкою.
4.3. Договір страхування майна, отриманого Страхувальником за договором майнового
найму або прийнятого Страхувальником від інших юридичних або фізичних осіб для
переробки, ремонту, перевезення, на комісію, в заставу, кредит, оренду, прокат, лізинг, на
зберігання, укладається в повній вартості цього майна на підставі даних бухгалтерського
обліку юридичної особи, якій належить це майно, або документів про прийняття такого
майна (за вирахуванням зносу).
4.4. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане у визначеному
проценті (частці) від його балансової або договірної вартості. Ця частка не може складати
менше 10% балансової або відновлювальної вартості майна.
4.5. Договором страхування може бути встановлений розмір власної участі
Страхувальника у відшкодуванні шкоди (франшиза). При здійсненні страхової виплати сума
страхового відшкодування зменшується на розмір франшизи, встановленої договором
страхування (безумовна франшиза).
Безумовна франшиза встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютному
значенні.
4.6. Страхова сума у зв'язку із зміною вартості майна (інфляція, індексація) під час дії
договору страхування може бути збільшена за бажанням Страхувальника на підставі його
письмової заяви. Додаткові страхові платежі в цьому випадку нараховуються за строк, що
залишився до закінчення дії договору страхування: за кожний місяць, що залишився,
нараховується 1/12 частина річного платежу. За неповні місяці страхові платежі
нараховуються як за повні. До діючого договору у цьому випадку оформлюється адендум,
який стає невід'ємною частиною договору страхування.
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4.7. Розмір страхового відшкодування при пошкодженні або знищенні будівель та
споруд, об'єктів незавершеного капітального будівництва та іншого майна, яке приймається
на страхування за цими Правилами, може визначатись будь-яким із двох методів (за угодою
сторін):
- за методом пропорційної відповідальності розмір відшкодування розраховується як
вартість відновлювання (ремонту) пошкодженого об'єкту, виходячи із діючих на час
настання страхового випадку норм та розцінок з урахуванням проценту фактичного зносу та
коефіцієнту пропорційності, що складає відношення страхової суми, на яку застрахований
об'єкт, до дійсної вартості об'єкту. При цьому дійсна вартість об'єкту визначається шляхом
експертної оцінки на час укладення договору страхування із зазначенням фізичного зносу, на
який може бути зменшена розрахункова сума страхового відшкодування;
- за методом граничної відповідальності розмір страхового відшкодування
нараховується у такому відсотку від страхової суми, який відсоток складає пошкоджена
частина об'єкту від усього застрахованого об'єкту. У цьому випадку при укладенні договору
страхування визначаються граничні розміри страхової відповідальності по конструктивним
елементам будівель, споруд та іншим об'єктам, а також окремим їх елементам у
відсотковому відношенні до загальної страхової суми.
Якщо при укладенні договору страхування граничні розміри страхової відповідальності
не були узгоджені, то при розрахунку розміру відшкодування застосовуються типові
величини питомої ваги конструктивних елементів, які визначає Страховик.
4.8. При пошкодженні або частковому руйнуванні майна Страхувальника внаслідок
страхового випадку страхове відшкодування виплачується, виходячи з розміру понесених
відновлювальних витрат, які включають в себе:
- витрати на матеріали та запасні частини для ремонту;
- витрати на оплату робіт по ремонту;
- витрати по доставці матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні і доцільно
здійснені для відновлення застрахованого майна в тому стані, в якому воно знаходилося
безпосередньо перед настанням страхового випадку.
При цьому з суми відновлювальних витрат здійснюються вирахування на знос з
початку чинності договору страхування деталей, агрегатів та вузлів, які замінюються в
процесі ремонту, та отримана сума множиться на коефіцієнт пропорційності, що складає
відношення страхової суми до дійсної вартості об'єкта на час укладання договору
страхування. Дійсна вартість визначається по каталогам, прайс-листам або на підставі цін
заводів-виробників з урахуванням зносу. У деяких випадках розмір страхового
відшкодування може визначатись за методом граничної відповідальності.
Розмір вирахувань на знос обчислюється виходячи з вартості цих частин на день
настання страхового випадку та їх нової вартості.
Відновлювальні витрати не включають в себе витрати, викликані тимчасовим або
допоміжним ремонтом або відновленням, інші витрати, які перевищили необхідні.
4.9. Розмір страхового відшкодування при пошкодженні або знищенні товарноматеріальних цінностей і продукції у процесі виробництва та переробки розраховується як
вартість втраченого або уцінки пошкодженого майна у тому відсотку від суми збитку, який
процент складає страхова сума до загальної суми товарно-матеріальних цінностей і
продукції на час укладання Договору страхування.
У випадку, коли при настанні страхового випадку вартість товарно-матеріальних
цінностей і продукції, що значаться на балансі підприємства, перевищує розмір страхової
суми, до суми страхового відшкодування застосовується коефіцієнт пропорційності, що
складає відношення страхової суми по договору страхування до вартості товарноматеріальних цінностей на час страхової події.
4.10. Страхове відшкодування по збиткам, які виникли під час проведення
експериментальних та дослідницьких робіт, а також під час експонування майна на виставці,
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розраховується та здійснюється так, як у випадку, коли таке майно застраховано за окремим
договором страхування. Розмір відшкодування розраховується відповідно умов пункту 4.9
цих Правил.
4.11. При частковому страхуванні майна відшкодовується тільки та частина збитку, яка
відноситься до загальної суми збитків так, як вартість застрахованої частки майна
відноситься до балансової вартості майна. При цьому враховується знос, нарахований за
нормами
амортизаційних відрахувань з початку чинності договору страхування, та
встановлена договором страхування франшиза.
5. СТРАХОВІ РИЗИКИ
5.1. Страховими ризиками, на випадок яких проводиться страхування за цими
Правилами, є пожежа, вибух, стихійні лиха, що можуть призвести до пошкодження або
знищення застрахованого майна.
5.2. Страховими випадками за цими Правилами є збитки Страхувальник, які виникли
внаслідок страхового випадку:
5.2.1. Пошкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок пожежі, вибуху
побутового газу, удару блискавки, падіння літальних апаратів, їх частин або вантажу, вибуху
котлів, резервуарів, газосховищ, трубопроводів, інших систем та обладнання.
Підлягають відшкодуванню збитки, пов'язані із здійсненням заходів щодо спасіння
застрахованого майна, для гасіння пожежі або попередження поширення вогню.
5.2.2. Пошкодження або загибелі застрахованого майна внаслідок стихійних лих, а
саме: урагану, бурі, шторму, тайфуну, смерчу, вихору, землетрусу, цунамі, дії підземного
вогню, вулканічної діяльності, обвалу, зсуву, паводку, повені, селю, просідання ґрунту,
затоплення ґрунтовими водами, надзвичайних для даної місцевості морозів та снігопадів,
граду, зливи.
5.2.3. Розчистки від уламків застрахованого майна після страхового випадку, їх вивозу
або утилізації.
5.2.4. Вимушені розбирання, монтаж або перенесення на інше місце об’єкта або його
частин після страхового випадку.
5.2.5. Пошкодження віконного скла, дзеркал, скляних вітрин, рекламних конструкцій
внаслідок подій, перелічених в п. 5.2.1-5.2.2.
5.3. Випадки, зазначені у пункті 5.2 цих Правил, визнаються страховими, якщо вони
мали місце під час дії договору страхування.
6. ВИНЯТКИ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
6.1. Страховик не бере на страхування, якщо інше не передбачено договором:
6.1.1. Готівкові гроші (як національну, так і іноземну валюту), цінні папери (облігації,
чеки, акції тощо), ділову документацію, фотознімки, слайди, носії даних (магнітні плівки,
комп'ютерні дискети та диски і таке інше);
6.1.2. Вироби з коштовних та напівкоштовних каменів, дорогоцінних металів, хутряні
вироби, вироби, виготовлені з використанням хутра;
6.1.3. Культові цінності, філателістичні, нумізматичні та інші колекції, картини,
скульптури, антикварні та інші предмети, які мають художню цінність, рідкісні книги та
будь-які інші раритети (крім випадків страхування на час проведення виставки тощо, але з
додатковими умовами);
6.1.4. Ділову деревину, дрова на лісосіках та під час сплаву;
6.1.5. Майно, яке знаходиться на території підприємства, зазначеній у договорі
страхування, але не належить Страхувальнику (крім випадків страхування майна, взятого на
зберігання, в найом, оренду, лізинг (прокат), заставу або кредит);
6.1.6. Особисті речі працівників Страхувальника, якщо Страхувальником є юридична
особа.
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6.2. Страховик не несе відповідальності (не відшкодовуються Страховиком відповідні
збитки):
6.2.1. За шкоду та збиток, які сталися внаслідок:
6.2.1.1. Застосування ядерної зброї;
6.2.1.2. Впливу проникаючої радіації, радіоактивного забруднення будь-яким ядерним
паливом або відходами від згорання ядерного палива (мається на увазі процес ядерного
поділу);
6.2.1.3. Війни, вторгнень, нападів зовнішнього ворога, військових дій будь-якого роду
(незалежно від оголошення війни), громадянської війни та безладь;
6.2.1.4. Заколоту, воєнних або цивільних повстань, бунту, заворушень, революцій,
узурпації влади, воєнних переворотів, воєнного положення або інших подій, внаслідок яких
оголошується та підтримується воєнне положення або стан блокади;
6.2.1.5. Актів тероризму;
6.2.1.6. Конфіскації, реквізиції, націоналізації, знищення майна за наказом цивільних,
воєнних влад або митниці за місцем знаходження застрахованого майна;
6.2.1.7. Забруднення або зараження навколишнього середовища за винятком випадків,
коли вони спричинені страховим випадком або його наслідками;
6.2.2. За збиток або витрати, завдані:
6.2.2.1. Автотранспортним засобам, засобам пересування по дорогах, включаючи
додаткове устаткування, причепи, якщо вони знаходяться за межами місця страхування,
зазначеного в договорі страхування;
6.2.2.2. Майну внаслідок навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника (в тому
числі з метою збільшення розміру страхового відшкодування);
6.2.2.3. Майну, якщо безпосередньою причиною збитків було порушення встановлених
законом або іншими нормативними актами правил техніки безпеки, технологій виробництва
або інших встановлених нормативів;
6.2.2.4. Майну при неминучих в процесі роботи або тих, що витікають з неї, випадків
самозапалювання, бродіння, гниття, корозії, природного зносу або інших природних
властивостей окремих предметів та матеріалів;
6.2.2.5. Майну внаслідок крадіжки або розкрадання майна під час або після страхового
випадку.
6.2.3. Страховик не несе відповідальність (якщо інше не передбачено договором
страхування) за збиток або витрати, спричинені:
6.2.3.1. Тій частині застрахованого майна, яка використовується в режимі, який
відрізняється від звичайного, під час будь-якого ремонту, випробування, настройки,
технічного обслуговування. Це обмеження не розповсюджується на інше застраховане
майно;
6.2.3.2. Будь-якій частині електричного устаткування або установки, яка постраждала
внаслідок прямого витоку електроенергії або надмірного навантаження мережі, або через
коротке замикання, перевантаження;
6.2.3.3. Майну Страхувальника, проданому з будь-якими умовами, переданому в повне
господарське розпорядження або в розстрочку після того, як це майно було передане
покупцеві;
6.2.3.4. Енергетичним, комунікаційним, передавальним або розподільним лініям;
6.2.3.5. Підвалинам будівель, несучим стінам, обладнанню та бойлерам, якщо їх
підвалини знаходились нижче від підвального поверху або земляної поверхні у випадку
відсутності підвалу;
6.2.3.6. Підземним трубам, димоходам, водостокам;
6.2.3.7. Майну у зв'язку із застосуванням вибухових речовин та інших хімічних сполук
або суміші речовин, здатних до швидкої екзотермічної реакції, яка супроводжується
виділенням великої кількості тепла або газів, спеціально призначених для проведення
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вибухів у тій чи іншій формі, або для екзотермічних реакцій в режимі теплового вибуху для
саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, спалювання з метою отримання
енергії тощо;
6.2.3.8. Майну при обробці вогнем, теплом, іншому термічному впливі на майно з
метою переробки або з іншою метою (сушіння, варіння, прасування, коптіння, смаження,
гаряча обробка, плавлення, піроліз тощо);
6.2.3.9. Майну при пошкодженні тиском, який виник внаслідок вибуху, а також обробці
вибухом або тиском з виробничою або іншою метою (зварювання вибухом, нанесення
покрить ударною хвилею, зміцнення матеріалів вибухом, пересування вибухом, синтез
речовини під час вибуху, вибухи в камерах згорання двигунів різного типу, штампування
тиском, лиття під тиском тощо);
6.2.3.10. Майну під впливом дій гризунів, паразитів комах, грибка.
6.3. Не відшкодовуються Страховиком непрямі збитки, а саме:
6.3.1. Які є наслідком подій, яким не можна запобігти або подій, що з них природно
випливають (корозії, гниття, природного зносу або інших природних властивостей окремих
предметів).
6.3.2. Пов'язані з вимушеним простоєм або перервою у виробництві, яка сталася
внаслідок пошкодження, знищення або викрадення застрахованого майна, пов'язані з
поточними витратами Страхувальника по продовженню господарської діяльності, тобто
витратами, яких Страхувальник продовжує зазнавати в період перерви у виробництві у
результаті простою, а саме:
6.3.2.1. Виплата заробітної платні робітникам та службовцям;
6.3.2.2. Сплата платежів органам соціального страхування та аналогічних їм платежів;
6.3.2.3. Сплата за оренду приміщень, устаткування або іншого майна, орендованого
Страхувальником для ведення господарської діяльності, якщо за умовами договору оренди
платежі підлягають сплаті незалежно від факту пошкодження або знищення орендованого
майна;
6.3.2.4. Сплата податків та зборів, які стягуються незалежно від результатів
господарської діяльності підприємства;
6.3.2.5. Виплата процентів за кредитами або іншими залученими коштами, якщо ці
кошти залучалися для інвестицій в тій галузі діяльності, яка була припинена через настання
страхового випадку, передбаченого умовами страхування;
6.3.2.6. Амортизаційні відрахування за нормами, встановленими для підприємства
Страхувальника;
6.3.2.7. Витрати по операціях, які не мають безпосереднього відношення до
господарської діяльності Страхувальника;
6.3.2.8. Виплата ліцензійних та авторських винагород, винагород винахідникам, сплата
страхових премій;
6.3.2.9. Витрати на перевезення товарів, які відправляє Страхувальник, та пов'язані з
цим витрати;
6.3.2.10. Сплати неустойки, штрафів, пені за невиконання договірних зобов'язань
Страхувальником перед партнерами.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДЇЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договори страхування майна укладаються на термін від 1 місяця до 1 року, якщо
інше ними не передбачено.
7.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інший термін не передбачений умовами договору страхування.
7.3. Місцем дії договору страхування є постійне місцезнаходження застрахованого
майна, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
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8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПІЛЬГИ
СТРАХУВАЛЬНИКУ
8.1. За бажанням Страхувальника договір страхування може бути укладений з
включенням одного, декількох або всіх ризиків, передбачених в пункті 5.2 цих Правил.
8.2. Для укладання договору страхування Страхувальник надає Страховику такі
документи:
8.2.1. Письмову заяву-опитувальник за формою, встановленою Страховиком, підписану
Страхувальником, а саме:
- керівником (його заступником), головним бухгалтером та засвідчену печаткою
юридичної особи-Страхувальника;
- громадянином-Страхувальником;
8.2.2. Довідку-розрахунок встановленої Страховиком форми на підставі даних
бухгалтерського обліку та звітності Страхувальника при страхуванні всього майна по
балансовій вартості.
При вибірковому страхуванні, а також при страхуванні по договірній (заявленій)
вартості Страхувальник надає довідку-опис майна з зазначенням страхової суми по кожному
об'єкту. Зазначені документи повинні бути підписані Страхувальником;
8.2.3. Документи, що ідентифікують особу Страхувальника згідно з вимогами чинного
законодавства.
8.3. При укладанні договору страхування Страхувальник повинен надати Страховику:
8.3.1. Можливість оглянути майно, яке підлягає страхуванню, та провести експертизу
по оцінці ступеня ризику настання страхового випадку;
8.3.2. Всі необхідні дані про майно, яке Страховик бере на страхування, визначені
Страховиком;
8.3.3. Всю інформацію про відомі йому ризики, такі як небезпечні властивості
використовуваних та отримуваних речовин та матеріалів, небезпечні виробничі процеси та
операції, небезпечне розташування та інші аналогічні відомості;
8.3.4. Інформацію про договори страхування, укладені стосовно цього майна з іншими
Страховиками.
8.4. Страхувальник несе відповідальність за правдивість інформації, яку він надає. У
випадку надання заздалегідь неправдивих даних Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
8.5. Договір страхування складається у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу. Один примірник договору зберігається у Страховика, інший - у
Страхувальника.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що є
формою договору страхування.
8.6. Заява-опитувальник та довідка-опис майна, яке підлягає страхуванню (довідкарозрахунок) є невід'ємними додатками до договору страхування.
8.7. За погодженням сторін додатками до договору страхування можуть бути також
інші документи.
8.8. Пільги та додаткові послуги, що надаються Страхувальнику:
8.8.1. Протягом тридцяти днів після закінчення строку дії договору страхування майна
Страхувальник має право на знижку зі страхової премії при укладанні договору страхування
майна на новий термін за умови відсутності виплат за страховими випадками протягом
чинності попереднього договору за винятком виплат за страховими випадками, за якими
Страховик отримав регресне відшкодування в розмірі виплаченого ним страхового
відшкодування від винних у заподіянні збитку осіб відповідно до свого права на регресний
позов.
Для отримання знижки зі страхової премії Страхувальник при укладанні договору
страхування на новий строк повинен подати письмову заяву за формою, встановленою
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Страховиком.
Знижка може надаватися з оригінальної повної страхової премії (визначеної по всьому
договору згідно з Додатком №1 до цих Правил) та складає при укладанні договору
страхування на новий строк (у % від повної страхової премії):
- другий рік підряд: 5 -10;
- третій рік підряд: 11 - 20;
- четвертий рік підряд: 21 - 25;
- п'ятий та наступні роки підряд: 26 - 30.
8.8.2. При настанні страхового випадку експертна оцінка збитку, завданого майну
Страхувальника, проводиться за рахунок Страховика.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страховик має право:
9.1.1. Вимагати повернення страхового відшкодування, якщо на те виникнуть підстави,
передбачені чинним законодавством України або умовами договору страхування;
9.1.2. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей та вимагати
від Страхувальника виконання умов договору страхування;
9.1.3. Проводити експертизу об'єкта, який береться на страхування;
9.1.4. Протягом чинності договору страхування перевіряти стан об'єкта, взятого на
страхування, дотримання на об’єкті норм техніки безпеки, технології виробництва в частині
забезпечення безпеки виробництва, інших встановлених нормативів та власних
розпоряджень, а також правильність повідомлених Страхувальником даних;
9.1.5. За погодженням зі Страхувальником передати право здійснення нагляду та
інспекції об'єкта, взятого на страхування, іншим організаціям, які мають право здійснювати
такий нагляд.
9.1.6. Робити додаткові запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком, у
правоохоронні органи, органи пожежного нагляду, медичні установи, інші організації, які
мають інформацію про обставини страхового випадку;
9.1.7. Відмовити у виплаті страхового відшкодування на умовах Розділу 13 цих Правил;
9.1.8. Достроково припинити дію договору страхування на умовах Розділу 15 цих
Правил.
9.2. Страховик зобов'язаний:
9.2.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
9.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхового відшкодування Страхувальнику;
9.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;
9.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
9.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
9.2.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
9.3. Страхувальник має право:
9.3.1. Призначати громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати
збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування,
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а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування;
9.3.2. При збільшенні або індексації вартості майна протягом строку дії договору
страхування збільшувати страхову суму, або при впровадженні заходів, що зменшили
ступінь ризику, зменшити розмір страхового платежу, а також вносити інші зміни та
доповнення до договору страхування за погодженням із Страховиком;
9.3.3. У випадку втрати страхового поліса в період чинності договору страхування
звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката;
9.3.4. Достроково припинити дію договору страхування на умовах Розділу 15 цих
Правил.
9.3.5. Оскаржити в судовому порядку відмову Страховика у виплаті страхового
відшкодування.
9.4. Страхувальник зобов'язаний:
9.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі;
9.4.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
9.4.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта
страхування;
9.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
9.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
умовами страхування.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника, зокрема, обов'язки:
9.4.6. Ставитися до застрахованого майна так, ніби воно не є застрахованим;
9.4.7. Дотримуватися конфіденційності у стосунках зі Страховиком, не допускати
передавання третім особам інформації, яка є комерційною таємницею Страховика;
9.4.8. Не вживати самостійно ніяких заходів щодо висування регресного позову до осіб,
винних у завданні збитку, а передати право на вимогу регресу Страховику;
9.4.9. Вживати заходів щодо попередження та зменшення збитку при настанні
страхового випадку;
9.4.10. Тримати застраховане майно у відповідності до протипожежних та інших норм
безпеки, забезпечувати виконання вимог органів нагляду, дотримуватись правил
експлуатації;
9.4.11. Письмово повідомити Страховика про реорганізацію або ліквідацію
Страхувальника-юридичної особи;
9.4.12. Надавати за вимогою Страховика дані бухгалтерського обліку та звітності на
підставі первинних бухгалтерських документів (інвентарних карток обліку основних засобів,
платіжних вимог, рахунків-фактур, накладних, розпоряджень про внутрішнє переміщення
застрахованого майна, книг залишків товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційних
залишків невикористаних матеріалів.
9.5. У разі смерті Страхувальника-громадянина, який уклав договір майнового
страхування, права і обов'язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в
спадщину. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право ініціювати переукладення
договору страхування.
В інших випадках права і обов'язки Страхувальника можуть перейти до іншого
громадянина чи юридичної особи лише за згодою Страховика, якщо інше не передбачено
договором страхування.
9.6. Якщо Страхувальник - юридична особа припиняється і встановлюються його
правонаступники, права та обов'язки Страхувальника переходять до правонаступника.
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9.7. У разі визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним його права і
обов'язки за договором страхування переходять до його опікуна.
9.8. У разі визнання судом Страхувальника-громадянина обмежено дієздатним він
здійснює свої права і обов'язки Страхувальника за договором страхування лише за згодою
піклувальника.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. У випадку пошкодження або знищення застрахованого майна Страхувальник
зобов'язаний:
10.1.1. Вжити заходів щодо спасіння та збереження пошкодженого майна, усунення
причин, які сприяють виникненню додаткового збитку;
10.1.2. Протягом 2 робочих днів сповістити Страховика зазначеним у договорі
страхування способом про загибель або пошкодження застрахованого майна;
10.1.3. У випадку пошкодження застрахованого майна зберегти до прибуття
представника Страховика все майно, яке залишилося, як пошкоджене, так і не пошкоджене;
10.1.4. Невідкладно повідомити про страховий випадок відповідні державні органи
(наприклад, пожежного нагляду);
10.1.5. Надати Страховику можливість провести огляд та обстеження пошкодженого
застрахованого майна для визначення причин та розміру збитку. Представник Страховика
має право почати огляд місця події, не чекаючи письмового повідомлення Страхувальника
про збиток;
10.1.6. Надати Страховику можливість брати участь у заходах по зменшенню збитку та
спасінню застрахованого майна. Участь Страхувальника в заходах по спасінню та
збереженню застрахованого майна не може розглядатися як визнання його зобов'язання
виплатити страхове відшкодування;
10.1.7. Надати Страховику всі необхідні документи, що підтверджують настання
страхового випадку, його причини та розмір збитків.
10.2. Після отримання повідомлення про страховий випадок Страховик зобов'язаний за
свій рахунок провести експертизу по визначенню суми збитку знищеного або пошкодженого
майна.
Якщо Страхувальник не згоден з результатами експертизи, він має право оскаржити
результати в судовому порядку та провести повторну експертизу. При цьому витрати на
повторну експертизу несе Страхувальник.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ
11.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний надати
Страховику письмову заяву на отримання страхової виплати протягом одного місяця з дня
настання страхового випадку.
11.2. Разом із зазначеною вище заявою про виплату страхового відшкодування
Страхувальник зобов'язаний надати Страховику такі документи:
11.2.1. Договір страхування або страховий поліс, який свідчить про факт укладання
договору страхування;
11.2.2. Акти, довідки та інші документи з компетентних органів (слідчих органів,
органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, пожежного нагляду тощо), які свідчать про
факт настання страхового випадку та його причини та дають змогу визначити розмір збитку;
11.2.3. Перелік пошкодженого або знищеного майна із зазначенням його вартості та
страхових сум;
11.2.4. Необхідні документи, що підтверджують вартість майна (квитанції, виписки з
інвентарних книг, рахунки, накладні на придбане майно);
11.2.5. Документи, які свідчать про проведені та (або) необхідні витрати на ремонт
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(відновлення) майна, яке постраждало;
11.2.6. Інші документи або відомості по запиту Страховика, необхідні для з'ясування
обставин страхового випадку.
11.3. Страховий акт складається Страховиком протягом десяти днів після отримання
ним всіх документів, які вказані у цьому розділі.
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ
12.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з договором
страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб,
визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який
складається Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі,
що визначається Страховиком.
12.2. Страховик та Страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного
комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити
Страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з
усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та
документи.
12.3. У разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов'язані із
страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших
підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового
випадку, а також самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
12.4. Страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування відповідно
до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
12.5. Загальна сума виплат по одному або кільком страховим випадкам, що мали місце
під час дії договору страхування, не може перевищувати страхової суми по договору
страхування. Договір страхування, по якому виплачено страхове відшкодування, є чинним
до кінця зазначеного у ньому терміну дії в межах різниці між страховою сумою, визначеною
договором, та сумою виплаченого відшкодування. Якщо страхове відшкодування виплачено
в обсязі повної страхової суми, то дія договору страхування припиняється.
12.6. У випадку пошкодження або знищення застрахованого майна розмір страхового
відшкодування по кожному застрахованому об'єкту не може перевищувати розмір страхової
суми, на яку він застрахований.
12.7. Страховик виплачує страхове відшкодування після отримання всіх належним
чином оформлених документів (розділ 11 цих Правил), які підтверджують причини настання
страхового випадку та розмір збитку. Виплата страхового відшкодування проводиться не
пізніше 15 банківських днів після прийняття Страховиком рішення про страхову виплату
(розділ 14 цих Правил).
12.8. Страхове відшкодування виплачується:
- при пошкодженні об’єкта страхування – у розмірі видатків на ремонт за вирахуванням
франшиз, визначених Договором страхування;
- при знищенні або втраті об’єкта страхування – у розмірі дійсної вартості майна на
підставі документів, вказаних у п. 11.2.4 цих Правил, з вирахуванням фізичного зносу та
франшиз, визначених Договором страхування.
12.9. На вимогу Страхувальника (застрахованої особи) до Страховика про здійснення
страхової виплати позовна давність не поширюється.
12.10. Страховик має право відкласти виплату страхового відшкодування до того
часу, доки не будуть надані всі необхідні докази, якщо це передбачено договором
страхування, в таких випадках:
12.10.1. Якщо він має сумніви в правомірності вимог Страхувальника на отримання
страхового відшкодування - до отримання необхідних доказів, але на термін, що не
перевищує шість місяців з дня отримання заяви на виплату страхового відшкодування;
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12.10.2. Якщо органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти
Страхувальника, уповноважених ним осіб або його представників та ведеться розслідування
обставин, які спричинили страховий випадок, - до закінчення розслідування;
12.10.3. Якщо за фактом знищення або пошкодження майна порушено кримінальну
справу проти осіб, винних у настанні страхового випадку - до закінчення розслідування
(припинення або зупинення порушеної справи).
12.11. Страховик не відшкодовує додатковий збиток, якого зазнав Страхувальник
внаслідок нездійснення заходів по спасінню майна під час та після страхового випадку,
забезпеченню належного зберігання майна та запобіганню його подальшому пошкодженню,
якщо це не обумовлено договором страхування.
Страхувальник не має права відмовитися від майна, яке залишилося після страхового
випадку, навіть якщо воно пошкоджене. Залишкова вартість пошкодженого майна підлягає
вирахуванню з суми страхового відшкодування.
12.12. Страхувальник, який отримав від особи, винної в завданні збитку, повне
відшкодування збитку, втрачає право на отримання страхового відшкодування від
Страховика.
У випадку, якщо збиток відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується
Страховиком з урахуванням суми, отриманої Страхувальником від особи, яка спричинила
збиток.
Якщо після отримання страхового відшкодування майно повернуте Страхувальнику
або відновлене за рахунок винної особи, то Страховик має право вимагати повернення
страхового відшкодування за винятком видатків Страхувальника на ремонт (відновлення)
майна.
12.13. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового
страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або
інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за
заподіяний збиток.
13. ВІДМОВА У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
13.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється
на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства
України;
13.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
13.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання страхового випадку;
13.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної
у їх заподіянні;
13.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
13.1.6. Інші випадки, передбачені законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші підстави
для відмови у виплаті страхового відшкодування, зокрема:
13.1.7. Невиконання Страхувальником обов'язків за договором страхування;
13.1.8. Невжиття Страхувальником належних заходів щодо рятування та забезпечення
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збереженості застрахованого майна без поважних на це причин;
13.1.9. Надання Страхувальником свідомо неправдивої або неповної інформації, її
викривлення або приховування будь-яких фактів про ризик чи будь-яких матеріалів про
зміну ступеня ризику, які зумовили неправильну оцінку ризику з боку Страховика при
укладанні договору страхування або збільшили ступінь ризику протягом чинності договору
страхування, якщо Страхувальник не доведе, що така недостовірність, неповнота або
неправдивість мали місце не з його вини.
13.2. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку. На вимогу Страхувальника до Страховика про
здійснення страхової виплати позовна давність не поширюється.
14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ
У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик
приймає протягом 15 робочих днів після отримання усіх необхідних документів, які
підтверджують факт настання страхового випадку. Рішення про відмову у виплаті
повідомляється Страхувальнику письмово у цей же термін з обґрунтуванням причин
відмови.
Рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється складанням страхового
акту.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі:
15.1.1. Закінчення строку дії;
15.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
15.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або
черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом
десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не
передбачене умовами договору;
15.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальникагромадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених пунктами 9.5 –
9.8 цих Правил;
15.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
15.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
15.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
15.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії
договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
15.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
15.5. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то
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Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються сторонами у порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
17. СТРАХОВІ ТАРИФИ
17.1. Розміри страхових тарифів по кожному із страхових ризиків визначаються у
відповідності до річних страхових тарифів, наведених у Додатку №1 до цих Правил.
У кожному конкретному випадку враховується ступінь страхового ризику, тип майна і
інші чинники.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
18.1. За згодою сторін у договір страхування можуть бути внесені додаткові умови, які
відповідають цим Правилам і чинному законодавству України.
18.2. Зміни та доповнення до цих Правил реєструються у встановленому порядку.
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Додаток №1
до Правил добровільного страхування
від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

Базові річні страхові тарифи, %

Страхування нерухомого майна
Таблиця 1.
Страхові ризики

Вогневі ризики
1
Пожежа
2
Вибух побутового газу
3
Удар блискавки
4
Падіння літальних апаратів, їх
частин або вантажу
5
Вибух котлів, резервуарів,
газосховищ, трубопроводів,
інших систем та обладнання
Стихійні лиха (всі прояви)
6
Ураган,
буря,
шторм,
тайфун, смерч, вихор
7
Злива, град
8
Обмерзання,
зледеніння,
незвичайні для даного місця
снігопади, морози
9
Повінь, паводок
10 Затоплення
ґрунтовими
водами
11 Дія підземного вогню,
вулканічна діяльність
12 Схід лавин, обвал, зсув, сель
13 Падіння дерев, каміння,
інших предметів
14 Просадка грунту
15 Землетрус, цунамі
Додаткові ризики
16 Розчистка від уламків та їх
вивіз або утилізація
17 Вимушені
розбирання,
монтаж або перенесення на
інше місце об'єкта або його
частини
18 Пошкодження В пакеті з
віконного
основними
скла, дзеркал, ризиками
скляних
Незалежне
вітрин,
страхування
рекламних конструкцій
Всі ризики (в цілому)

Тарифи, %
Адміністративні,
громадські,
житлові,
змішані
будівлі

Виробничі
будівлі (заводи,
фабрики, цехи,
інші)

Інженерні
Господар- Тимчасові
споруди
ські
споруди
(гідро, енерго, будівлі
мости, інші)

Виробниче Інтер'єр,
обладнання, оздобкомунікації, лення
системи

0,3
0,2
0,1
0,02
0,006

0,65
0,4
0,1
0,05
0,006

0,5
0,3
0,1
0,05
0,006

0,25
0,1
0,2
0,05
0,006

0,3
0,3
0,1
0,05
0,006

0,7
0,5
0,2
0,1
0,006

0,8
0,5
0,2
0,05
0,006

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2
0,05

0,25
0,1

0,3
0,1

0,4
0,1

0,7
0,15

0,4
0,06-0,2

0,3
0,1

0,06
0,03

0,06
0,04

0,03
0,04

0,08
0,06

0,15
0,1

0,06
0,15

0,05
0,02

0,05
0,02

0,04
0,04

0,04
0,03

0,1
0,06

0,06
0,06

0,06
0,03

0,04
0,03

0,01

0,02

0,01

0,04

0,04

0,03

0,02

0,03
0,02

0,03
0,01

0,02
0,01

0,04
0,03

0,15
0,15

0,1
0,06

0,02
0,02

0,03
0,04

0,02
0,03

0,05
0,04

0,06
0,06

0,03
0,1

0,05
0,03

0,04
0,04

0,02

0,04

0,03

0,03

0,06

0,03

0,02

0,02

0,06

0,06

0,01

0,01

0,03

0,01

0,02

0,04

0,01

0,03

0,06

0,01

0,1

1,0-3,0

1,0

0,2

0,3

0,6

1,0-3,0

1,010,0

0,4

0,6

0,6

0,4

0,3

0,8

0,8
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Страхування рухомого майна
Таблиця 2.
Страхові ризики

Тарифи, %
Обладнання,
механізми,
станки,
машини

Транспортні
засоби

Продукція,
сировина,
матеріали,
запаси

Господа- Меблі,
рчий
коврові
інвентар вироби,
посуд,
одяг, книги

Побутова і
оргтехніка,
відео, теле,
радіо, фото
апаратура

Гроші, цінні
папери,
ювелірні,
антикварні
вироби,
колекції,
експонати,
тварини,
рослини

Вогневі ризики
1 Пожежа
2 Вибух побутового газу
3 Удар блискавки
4 Падіння
літальних
апаратів, їх частин або
вантажу
5 Вибух
котлів,
резервуарів, газосховищ,
трубопроводів,
інших
систем та обладнання
Стихійні лиха (всі прояви)
6 Ураган, буря, шторм,
тайфун, смерч, вихор
7 Злива, град
8 Обмерзання, зледеніння,
незвичайні для даного
місця снігопади, морози
9 Повінь, паводок
10 Затоплення ґрунтовими
водами
11 Дія підземного вогню,
вулканічна діяльність
12 Схід лавин, обвал, зсув,
сель
13 Падіння дерев, каміння,
інших предметів
14 Просадка грунту
15 Землетрус, цунамі
Додаткові ризики

0,8
0,35
0,2
0,05
0,006

1,25
0,7
0,2
0,1
0,05

0,65
0,4
0,15
0,05
0,05

0,27
0,12
0,06
0,02
0,02

0,76
0,5
0,1
0,05
0,01

1,3
1,0
0,4
0,3
0,1

3,15
3,0
0,5
0,1
0,05

0,2

0,2

0,1

0,05

0,1

0,3

0,5

1,2
0,05

0,3
0,1

0,25
0,1

0,08
0,01

0,4
0,1

0,3
0,1

0,45
0,3

0,04
0,1

0,06
0,04

0,05
0,02

0,01
0,01

0,1
0,02

0,05
0,01

0,05
0,06

0,06
0,03

0,04
0,02

0,02
0,04

0,01
0,01

0,04
0,03

0,02
0,01

0,04
0,03

0,03

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,05

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,06

0,04

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,05
0,03

0,01
0,02

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,05

0,01
0,04

0,05
0,1

16 Розчистка від уламків та
їх вивіз або утилізація
17 Вимушені
розбирання,
монтаж або перенесення
на інше місце об'єкта або
його частини
18 Пошкодження
скла,
дзеркал
Всі ризики (в цілому)

0,02

0,04

0,03

0,02

0,06

0,03

0,02

0,02

0,06

0,02

0,01

0,01

0,03

0,3

0,02

0,2

0,1

0,01

0,06

0,1

0,2

0,4

0,7

0,6

0,35

0,3

0,75

4,5
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Норматив витрат на ведення справи становить 30%.
Конкретний розмір страхового тарифу встановлюється при укладанні договору страхування
за згодою сторін. В залежності від конкретних чинників, що можуть вплинути на ступінь
ризику, застосовується понижуючий чи підвищуючий коефіцієнт від 0,5 до 4,0 до базового
страхового тарифу. Страховий тариф визначається шляхом множення базового страхового
тарифу на відповідний коефіцієнт. За будь-яких умов максимальний розмір страхового
тарифу за конкретним договором страхування не може перевищувати 15%. До чинників
(факторів ризику), що впливають на ступінь ризику відносяться такі:
• Ймовірність кумуляції збитків
• Наявність систем пожежогасіння, їх характеристики, працездатність
• Наявність і комплексність заходів, що попереджують настання страхового випадку і
зменшують розмір збитку при його настанні
• Наявність систем виявлення та сповіщення про страховий випадок
• Ступінь захищеності об'єкта страхування від впливу природних факторів та впливу
людського фактору
• Наявність джерел вогню, тепла, електричного струму та інших видів енергії на території
страхування
• Наявність вогнезахисних відокремлюючих конструкцій
• Розміщення на території страхування запасів сировини, вогненебезпечних,
легкозаймистих матеріалів, пакувальних матеріалів, умови зберігання, доступу,
захаращеність території та приміщень
• Наявність постійного контролю за місцем страхування з боку персоналу
• Характеристика об'єкта страхування за типом матеріалу виготовлення, якістю та
безпечністю експлуатації, конструктивними особливостями, віком та ступенем зносу,
швидкістю псування та дозволеними термінами використання; узагальнена якість об'єкта
страхування
• Класифікація об'єкта страхування з точки зору ступеню небезпечності виробництва,
категорії пожежі, географічного, кліматичного, геологічного розташування
• Незвичайна небезпека в безпосередній близькості до місця страхування, наближеність місця
страхування до небезпечних виробництв, доріг, місць скупчення людей або товарів, місць
періодичного відвідування спортивних, релігійних, розважальних та інших заходів
• Рід занять Страхувальника, його репутація; ймовірність фальсифікацій, шахрайства з
боку Страхувальника; криміногенність ситуації в регіоні, за типом діяльності
• Статистика страхових подій за попередні п'ять років стосовно даного Страхувальника
• Розміри максимально можливого збитку, франшизи
• Інші істотні для конкретного об'єкта страхування чинники.
При страхуванні на термін менше одного року вводяться коефіцієнти до річного тарифу, які
складають за: один місяць - 0,25; два місяці - 0,32; три місяці - 0,39; чотири місяці - 0,45;
п'ять місяців - 0,52; шість місяців - 0,59; сім місяців - 0,66; вісім місяців - 0,73; дев'ять
місяців - 0,79; десять місяців - 0,86; одинадцять місяців - 0,93.
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