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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. На підставі цих Правил Акціонерне товариство “Промислово-страхова компанія” (надалі  

- Страховик) укладає договори добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ (далі - договори страхування) з юридичними особами та дієздатними 

фізичними особами (надалі - Страхувальники). 

1.2. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про страхування» і регулюють 

правові відносини між Страховиком та Страхувальником, які пов’язані з укладанням, 

виконанням та припиненням договорів добровільного страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ. 

1.3. Метою укладання договору страхування є придбання Страхувальником гарантій 

відшкодування збитків, викликаних подіями, які визнані страховими випадками на підставі 

цих Правил. 

1.4. Страхувальники згідно цих Правил - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які 

уклали із Страховиком договір страхування. Страхувальники можуть укладати із 

Страховиком договори страхування на користь третіх осіб. В цьому разі треба довести 

наявність у них страхового інтересу. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

2.1. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить 

закону і пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням майном: 

 будинки, споруди, квартири; 

 об'єкти незавершеного будівництва; 

 машини, обладнання, механізми, інструмент,  запасні частини, деталі та інше майно 

на місцях робіт та довгострокового зберігання; 

 транспортні засоби та інші машини в гаражах та на стоянках з охороною; 

 вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої; 

 обчислювальна техніка та оргтехніка;  

 носії інформації комп'ютерних і подібних систем (при цьому предметом договору 

страхування не є майнові інтереси, пов'язані з втратою або знищенням інформації що 

міститься на таких носіях); 

 радiо-, теле-, вiдео-, аудіо, фото, кiно-, електронна апаратура та електроприлади; 

 коштовні метали і коштовне каміння, а також вироби з коштовних металів, 

коштовного, напівкоштовного та виробного каміння; 

 меблі, предметами інтер'єру та елементи оздоблення та обладнання приміщень; 

 готівка, цінні папери; 

 рукописи, плани, схеми, креслення, картотеки, бухгалтерські і ділові книги; 

 колекції, картини, інші твори мистецтва, унiкальнi та антикварні речі; 

 продукція, товари, сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності; 

 експонати виставок; 

 зброя і набої; 

 вибухові речовини, легко запальні (горючі) рідини і гази, отрутні та їдкі речовини; 

 автомати, що обслуговуються монетами і жетонами; 

 будiвельнi матеріали, які знаходяться на земельній дiлянцi; 

 вітрини, вітражі, дзеркала, рекламні вивіски, щити з скла і подібних йому матеріалів, 

віконне скло; 

 заставлене майно. 

2.2. Застрахованим може бути майно, що належить Страхувальнику або третій особі, на 

користь якої укладений договір страхування на правах власності, а також майно, яким 

Страхувальник (третя особа, на користь якої укладений договір страхування) 

розпоряджається по договору найму, оренди, прокату, лізингу, прийняте для переробки, 

ремонту, на комісію, зберігання або в заставу, якщо це майно не застраховане його 

власником. 

2.2.1. Застрахованим може бути, як все майно, так і певна його частина. 
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2.3. Застраховані можуть бути також наступні доцільні витрати, яких зазнає Страхувальник 

(третя особа, на користь якої укладений договір страхування) при настанні страхових 

випадків: 

2.3.1. Витрати на заходи по розбору та/ або переміщенню будівель, споруд, обладнання на 

нове місце, понесені для рятування майна та/або з метою зменшення збитків; 

2.3.2. Витрати по прибиранню території, зазначеної в договорі страхування, від відламків 

(залишків) майна, пошкодженого внаслідок страхового випадку; 

2.3.3. Інші витрати, передбачені договором страхування. 

Доцільність перерахованих в п.2.3. витрат визначається Страховиком. Їх розмір не повинен 

перевищувати 2-х відсотків від вартості майна. У разі необхідності більших витрат, повинна 

бути обумовлена додаткова страхова премія. 

2.4. Відповідно до цих Правил страхуванню не підлягають: 

2.4.1. Будiвлi та споруди, конструктивні елементи та системи яких знаходяться в аварійному 

стані, а також майно, що в них знаходиться; 

2.4.2. Майно, що розташоване на місці страхового захисту, але не є власністю 

Страхувальника і не отримане ним внаслідок договірних відносин; 

2.4.3. Майно, відносно якого у Страховика (його агента та/або експерта) є вагомі сумніви 

щодо походження або вартості; 

2.4.4. Ветхі будiвлi, які використовуються не за призначенням; 

2.4.5. Будiвлi, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені або iншi стихiйнi 

лиха з моменту об'явлення про таку загрозу або складення компетентними органами 

вiдповiдного документу; 

2.5. Страховик страхує майно, яке оглянуте і оцінено ним разом з Страхувальником в 

порядку, передбаченому цими Правилами і законом.  
 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.  

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. 

3.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має 

ознаки ймовірності та випадковості настання.  

3.2. Страховими випадками по цим Правилам визнаються події, передбачені договором 

страхування, які відбулися, і з настанням яких виникає обов'язок Страховика здійснити 

виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, або іншій третій особі. 

По договору страхування, укладеному згідно з цими Правилами, Страховик надає 

Страхувальнику гарантію відшкодування збитків у випадках пошкодження або втрати майна 

при настанні страхових випадків в наслідок дії вогню та внаслідок стихійних явищ з 

наступних ризиків: 

3.3. “Вогневі ризики” 

3.3.1. Під “Вогневими ризиками” розуміється ймовiрнiсть виникнення збитків внаслідок дії 

вогню, здібного самостійно розповсюджуватись поза місцями спеціально відведеними для 

його розведення та підтримки, а також збитки, вчинені продуктами горіння та заходами 

гасіння пожеж, що вживаються з метою попередження подальшого розповсюдження вогню. 

3.4. При страхуванні від вогневих ризиків страховий захист не розповсюджується, якщо інше 

не передбачене договором страхування, на: 

3.4.1. Збитки, вчинені продуктами горіння та заходами гасіння пожеж, якщо пожежа виникла 

поза місцем страхування; 

3.4.2. Збитки, вчинені в результаті дії корисного (робочого) вогню або тепла, необхідного 

для процесу обробки, ремонту або інших потреб; 

3.4.3. Збитки, викликані повільним виділенням тепла при бродiннi, гноїнні або інших 

екзотермічних реакціях, що проходять внаслідок природних властивостей майна; 

3.4.4. Збитки, вчинені внаслідок загорання виробничого обладнання, побутових 

електроприладів, електронної апаратури та оргтехніки, якщо це загорання не стало 

причиною виникнення пожежі; 
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3.4.5. Збитки, завдані механізмам з двигунами внутрішнього згорання, внаслідок вибухів, які 

протікають у камерах згорання; 

3.4.6. Збитки від самозапалення, що відбулося внаслідок природних властивостей майна; 

3.4.7. Збитки від вибухів вибухових речовин відшкодуванню не підлягають; 

3.4.8. Збитки від викрадення майна підчас або після страхового випадку. 

3.5. “Ризики стихійних явищ” 

3.5.1. Смерч, ураган, буря, шторм, тайфун; 

3.5.2. Схід снігових лавин, обвали, селі; 

3.5.3. Повінь, злива, град; 

3.5.4. Усідання ґрунту, зсув, обвал, дія ґрунтових вод; 

3.5.5. Падіння дерев, каміння; 

3.5.6. Землетруси; 

3.5.7. Ожеледь, сніг, лавини, незвичайні для даної місцевості морози та сильні снігопади; 

3.5.8. Влучення блискавки. 

Під ризиками, переліченими п.3.5. розуміють збиток, викликаний описаними стихійними 

явищами.  

3.6. При страхуванні від ризиків стихійних явищ страховим захистом не покриваються, якщо 

інше не передбачене договором страхування: 

3.6.1. Збитки від вихру, бурі, урагану, смерчу або іншого руху повітряних мас, викликаного 

природними процесами у атмосфері, якщо швидкість вітру, що заподіяв збиток, не 

перевищувала 55 км/год. Швидкість вітру підтверджується довідками вiдповiдних установ 

Гідрометцентру; 

3.6.2. В разі страхування від повені або затоплення, збитки від пошкодження водою 

внаслідок зруйнування (пошкодження) гiдростанцiї, греблі та ін., а також збитки, викликані 

пошкодженням (протіканням) даху застрахованих будівель, споруд; 

3.6.3. Збитки від зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням 

вибухових робіт, витягненням ґрунту із котлованів або кар’єрів, засипкою пустот або 

проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких 

або газоподібних корисних копалин; 

3.6.4. Збитки від землетрусу, якщо при проектуванні, будiвництвi та експлуатації 

застрахованих будівель та споруд певним чином не враховувались сейсмо-геологiчнi умови 

мiсцевостi, в якій розташовані ці будiвлi та споруди.  

3.6.5. Збитки, які виникли внаслідок впливу води та інших рідин у тому числі дощу, снігу, 

граду та багна у разі їх проникнення в приміщення, покрите страховим захистом, крізь 

незачинені вікна, двері, а також отвори, зроблені навмисно, або, які виникли внаслідок 

ветхості або будівельних дефектів, або iншi отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли 

внаслідок бурі, вихру, урагану або смерчу; 

3.6.6. Збитки, які виникли внаслідок вологості в середині приміщення, споруди (плісень, 

грибок  та інше); 

3.6.7. Збитки, які виникли внаслідок впливу вогню; 

3.6.8. Збитки, завдані заходами пожежегасіння, які використовуються з метою запобігання 

подальшого розповсюдження вогню; 

3.6.9. Збитки, які виникли внаслідок затоплення майна, що зберігалось у підвальних або 

інших заглиблених приміщеннях на відстані менше 20 см. від поверхні підлоги; 

3.6.10. Збитки, завдані резервуарам, рідинно несучим системам та сантехнічній арматурі в 

результаті механічного впливу гідро швидкісного напору та/або гідравлічного удару, якщо 

інше не передбачене договором страхування; 

3.6.11. Збитки, завдані в результаті механічних пошкоджень від напору води та інших рідин; 

3.6.12. Збитки, завдані резервуарам, рідинно несучим системам та сантехнічному 

обладнанню в результаті протиправних дій третіх осіб; 

3.6.13. Збитки, завдані внаслідок розширення рідин від перепадів температури; 

3.6.14. Збитки, які виникли від падіння конструктивних елементів та відламків (частин) 

предмету договору страхування, викликаного його частковим зруйнуванням або 
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пошкодженням внаслідок старіння (зносу) цього предмету договору та/або виробничих 

(будівельних) дефектів; 

3.6.15. Збитки що виникли внаслідок корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших 

природних властивостей окремих предметів; 

3.6.16. Збитки що виникли внаслідок пошкодження машин, обладнання i транспортних 

засобів в результаті їх внутрiшнiх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнiшнiми 

факторами; 

3.6.17. Збитки що виникли внаслідок дії нормальних погодних умов, які є звичайними для 

даної пори року; 

3.6.18. Збитки що виникли внаслідок застосування матерiалiв та конструкцій, забракованих 

вiдповiдними компетентними органами, або які не пройшли перевірку згідно діючих 

нормативів; 

3.6.19. Збитки що виникли внаслідок виплати штрафів; 

3.6.20. Збитки що виникли внаслідок заміни, ремонту або виправлення дефектних матерiалiв, 

конструкцій, обладнання або їх частин; 

3.6.21. Збитки що виникли внаслідок надмірних витрат коштів, спричинених змінами 

методів діяльності, проведенням модернiзацiї безпосередньо перед моментом нанесення 

збитку, проведенням допоміжних заходів; 

3.6.22. Збитки що виникли внаслідок повного припинення робіт щодо даного предмету 

договору, якщо інше не передбачене договором страхування; 

3.6.23. Непрямі збитки, а саме - втрачена вигода, втрата прибутку i т.п.; 

3.6.24. Збитки від зупинок виробничого процесу, що мали місце внаслідок страхових 

випадків; 

3.6.25. Збитки, що виникли до початку страхування, але були виявлені тільки після 

укладення договору страхування; 

3.6.26. Збитки електричним приладам та установкам, які нанесла блискавка, якщо блискавка 

безпосередньо не вплинула на пошкоджені при цьому електричні прилади та установки; 

3.6.27. Збитки, які виникли внаслідок крадіжки майна підчас, або після страхового випадку. 

3.7. Не підлягають відшкодуванню збитки, що сталися внаслідок: 

3.7.1. Будь-якого роду військових дій та їх наслідків, терористичних актів, громадянських 

хвилювань, страйків, бунту, локаутів, конфіскації, реквізиції, припинення роботи, арешту, 

знищення або пошкодження майна за розпорядженням цивільної або військової влади, 

примусової націоналізації, введення надзвичайного або особливого положення, бунту, путчу, 

державного перевороту, зговору, повстання, революції; 

3.7.2. Стихійних явищ при оголошенні до моменту укладення договору страхування місця 

страхового покриття зоною стихійного лиха; 

3.7.3. Впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі; 

3.7.4. Навмисних дій або необережності Страхувальника або його повноважних 

представників (власників); 

3.7.5. Протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого 

самоуправління або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання 

вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не вiдповiдають законам 

або іншим правовим актам; 

3.7.6. Невиконання Страхувальником інструкцій по зберіганню, експлуатації та 

обслуговуванню застрахованого предмету договору, а також використання цього предмету 

договору для інших цілей, ніж ті, для яких він призначений. 

3.8. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане як від усіх, так і від 

окремих з перерахованих в п.п.3.3., 3.5. груп (видів) ризиків. При цьому вищевказані групи 

(види) ризиків повинні бути конкретизовані в залежності від причин їх виникнення.  

3.9. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії 

договору. Якщо страховий випадок відбувся період дії договору страхування, з причин, що 

мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в 
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тому випадку, якщо Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо 

про причини, які привели до настання цього страхового випадку.  
 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 

ТА РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. 

4.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 

зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

4.2. Страхова сума встановлюється за згодою сторін на підставі документів, що 

підтверджують вартість майна. 

4.3. Страхові суми встановлюються в межах вартості застрахованого майна на момент 

укладання договору страхування. 

4.4. Страхова вартість майна визначається: 

4.4.1. При страхуванні будівель та споруд - виходячи з вартості будівництва в даній 

місцевості будівель чи споруд, аналогічних тим, що страхуються, з урахуванням їх зносу та 

експлуатаційно-технічного стану; 

4.4.2. При страхуванні машин, обладнання, - виходячи з коштів необхідних для придбання 

предмету договору аналогічного тому що страхується, з урахуванням його зносу; 

4.4.3. При страхуванні товарно-матеріальних цінностей (в тому числі сировини, 

напівфабрикатів), придбаних Страхувальником, - виходячи з витрат, необхідних для їх 

повторного придбання; 

4.4..4 При страхуванні товарно-матеріальних цінностей, що виготовляє Страхувальник, - 

виходячи з витрат виробництва, необхідних для їх повторного виготовлення; 

4.4.5. При страхуванні майна, отриманого в результаті договірних відносин - в розмірі 

майнової відповідальності Страхувальника, але не більше вартості майна, встановленої 

згідно з цими Правилами; 

4.4.6. При страхуванні оздоблення приміщень, як тих що належать Страхувальнику, так і 

отриманих Страхувальником згідно з договором найму (оренди) без зазначення їх вартості, 

виходячи з витрат, необхідних для ремонту та/або оздоблення приміщень. 

4.4.7. При страхуванні предметів домашньої обстановки, інтер’єру, ужитку та споживання, 

елементів оздоблення та обладнання квартири Страхувальника - виходячи з витрат, 

необхідних для їх повторного придбання. 

4.4.8. Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних та рiдкiсних речей 

повинна бути підтверджена документально. 

4.4.9.Колекцiї, картини, рiдкiснi та унiкальнi речі приймаються на страхування тільки у 

розмiрi їх повної вартості, вказаної у вiдповiдному документі компетентної установи, на 

момент укладання договору страхування. На таких же умовах можуть бути прийнятi на 

страхування вироби з коштовних металів, коштовного, напівкоштовного та виробного 

(кольорового) каміння (в тому ж числі монети, ордена, медалі, речі релiгiйного культу) які 

представляють собою колекцію, або які є унікальними або антикварними.  

4.5. Страхові суми можуть бути встановлені по окремому страховому випадку, групі 

страхових випадків, договору страхування у цілому. 

4.6. При страхуванні витрат (п.2.3), страхова сума встановлюється окремо від страхової суми 

для майна, що страхується. 

4.7. В договорі страхування за згодою сторін може встановлюватися ліміт відповідальності 

як на окремі предмети договору страхування, так і на окремі види ризиків, тобто 

максимальна сума страхового відшкодування по одній страховій події.  

4.8. Страхувальник може встановлювати страхову суму нижче вартості майна, що 

страхується. В цьому випадку діє страхування в долі вартості майна (неповне страхування). 

При цьому різниця між вартістю майна та встановленою в договорі страхування страховою  

сумою страховим захистом не покриваються, а виплати при настанні страхових випадків 

здійснюються згідно з п.10.10 цих Правил. 

4.9. Страховик несе відповідальність в межах страхової суми. 
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4.10. В договорі страхування може бути передбачена умовна або безумовна франшиза – 

частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування. 

Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні договору страхування в відсотках від 

страхової суми або в абсолютному розмірі.  

Умовна франшиза – збиток, який не відшкодовується Страховиком, якщо його розмір не 

перевищує, встановленого рівня. 

Безумовна франшиза – визначена частина збитку Страхувальника, що не підлягає 

відшкодуванню Страховиком відповідно до умов страхування, тобто завжди вираховується із 

суми матеріального збитку. 
 

5. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. 

5.1. Страховий платіж (страхова премія) – плата за страхування, яку Страхувальник 

зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування.  

5.2. Страховий платіж (страхова премія) обчислюється виходячи з страхових сум, страхових 

тарифів, строку страхування, з урахуванням конкретних переліків видів ризиків та умов 

договору страхування. 

5.3. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі 

відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу 

визначається в договорі страхування за згодою сторін, в залежності від категорії майна, виду 

та ступеня ризику, характеру діяльності Страхувальника та інших умов страхування. 

Річні страхові тарифи (в % від страхової суми) для ризиків, описаних в розділі 3 цих Правил, 

норматив витрат Страховика на ведення страхової справи при страхуванні від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ, визначений при розрахунках відповідних страхових 

тарифів, наведені в додатку №1 до цих Правил. 

5.4. Сплата страхової премії проводиться шляхом безготівкового розрахунку або готівкою в 

касу Страховика.  

5.5. При укладанні договору страхування на строк не менше одного року Страхувальнику 

може надаватись право на сплату страхової премії в два етапи. Перша частина страхової 

премії 50% сплачується при укладанні договору страхування, решта страхової премії 50% - 

не пізніше 3 місяців після набуття чинності договору. 

5.6. При страхуванні на строк менше одного року (короткострокове страхування) страхова 

премія сплачується одноразово при укладанні договору страхування та розраховується 

відповідно до таб. № 2 додатку до цих Правил. При цьому неповний місяць вважається за 

повний. 

5.7. В період дії договору страхування, укладеного строком не менше ніж на один рік, за 

згодою сторін можуть бути внесені зміни стосовно розміру страхової суми та тарифних 

ставок, а також видів ризиків, по яким проводиться страхування. 

5.7.1. При збільшенні страхової суми укладається додатковий договір страхування і 

Страхувальник здійснює доплату страхової премії, яка обчислюється виходячи з кількості 

місяців, що залишились до кінця дії договору. При цьому неповний місяць вважається за 

повний.  

5.8. Страхувальники, згідно з укладеними договорами страхування, мають право вносити 

страхові платежі лише валютою України, а Страхувальник - нерезидент - іноземною вільно 

конвертованою валютою або валютою України у випадках, передбачених законом. Якщо дія 

договору страхування поширюється на іноземну територію, відповідно до укладених угод з 

іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог 

законодавства України про валютне регулювання.  
 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

6.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою сторін договору страхування. 

Договір страхування може бути укладено на строк до одного року, на рік та більше року. 

Договір страхування вважається короткостроковим, якщо він укладений на строк до одного 

року. 
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6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, 

якщо інше не передбачене договором страхування. Днем сплати страхового платежу 

вважається: 

– при безготівковому розрахунку - день надходження грошових коштів на рахунок 

Страховика; 

– при готівковому розрахунку - день сплати готівкою в касу Страховика. 

6.3. Страховик несе відповідальність згідно з договором страхування в межах строку, 

передбаченого договором. 

6.4. Дія договору страхування припиняється з 00 годин дня, наступного за днем, що 

визнається на підставі договору страхування днем його припинення. 

6.5. В разі пролонгації договору страхування Страхувальник повідомляє про це Страховика 

не менш ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору страхування, після чого за згодою 

сторін укладається додатковий договір страхування майна на додатковий строк. В разі 

укладання договору на новий строк до закінчення дії попереднього договору, новий договір 

набуває чинності з моменту припинення дії попереднього договору.  

6.6. Майно вважається застрахованим на території, вказаній в договорі страхування. Якщо 

застраховане майно вилучається з цієї території, страховий захист припиняється. 
 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

7.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву 

за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти 

договір страхування. 

7.2. При укладанні договору страхування оформляється довідка або опис з зазначенням 

вартості майна, яка затверджується підписом керівника та печаткою підприємства. 

Після оформлення договору страхування зазначені документи стають його невід’ємною 

частиною. 

Страхувальник несе відповідальність за достовірність та повноту даних, наданих ним в 

договорі та довідці (опису). 

7.3. Оформлення довідки або опису майна, що належить Страхувальнику, та майна, яким він 

розпоряджається на договірних умовах, проводиться окремо. 

7.4. Договір страхування може укладатись на користь третіх осіб. 

7.5. Після оформлення договору страхування, Страхувальник сплачує страхову премію або 

перший її внесок - на протязі трьох днів з дати підписання договору страхування обома 

сторонами.  

7.6. В випадку втрати Страхувальником договору страхування в період дії договору йому 

видається дублікат. Після видачі дублікату втрачений договір вважається недійсним і 

виплати по ньому не проводяться. 
 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 

8.1. Страхувальник має право: 

8.1.1. При настанні страхового випадку одержати страхову виплату згідно з умовами 

договору страхування; 

8.1.2. При укладанні договору страхування призначити фізичних або юридичних осіб для 

отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх  до настання страхового 

випадку ; 

8.1.3 На укладання договору страхування на користь третіх осіб; 

8.1.4. Достроково припинити договір страхування та отримати суму сплачених страхових 

платежів, які повертаються на умовах чинного Закону; 

8.1.5. Отримати дублікат договору страхування у разі його втрати.  

8.1.6. За згодою Страховика вносити зміни в умови договору страхування з відповідним 

укладанням додаткової угоди; 

8.2. Страхувальник зобов’язаний: 

8.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі; 
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8.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховику всю необхідну інформацію 

про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і 

надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 

8.2.3. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори 

страхування щодо цього предмету договору страхування; 

8.2.4. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 

страхового випадку; 

8.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

умовами страхування; 

8.2.6. Дотримуватись інструкцій по зберіганню, експлуатації та обслуговуванню 

застрахованого майна, а також використовувати це майно тільки за прямим призначенням; 

8.2.7. При будь-якій зміні ступеня страхового ризику в трьохденний строк в письмовій формі 

повідомити про це Страховика. 

8.3. При виникненні збитків Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено 

договором страхування: 

8.3.1. Вжити всі можливі заходи для зменшення збитків та врятування застрахованого майна, 

в тому числі рекомендовані Страховиком; 

8.3.2. На протязі 2-х робочих днів з моменту виявлення збитків, якщо інше не передбачене 

договором страхування, сповістити про це Страховика і негайно заявити в компетентні 

органи; 

8.3.3. Надати письмову заяву на виплату страхового відшкодування з зазначенням обставин 

виникнення збитків, а також всі документи за вимогою Страховика, що підтверджують факт, 

причини і розмір збитків; 

8.3.4. Надати Страховику можливість проводити огляд або обстеження пошкодженого 

майна, розслідування в відношенні причин та розміру збитків, приймати участь в заходах по 

зменшенню збитків та врятуванню застрахованого майна; 

8.3.5. За вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, необхідну 

для з’ясування розміру та причин пошкодження або загибелі застрахованого майна; 

8.3.6. Надати Страховику описи пошкодженого, загиблого або втраченого майна. Ці описи 

повинні надаватись в обумовлені з Страховиком строки, але не пізніше одного місяця з дня 

настання страхового випадку. Витрати по складанню опису несе Страхувальник; 

8.3.7. Зберегти пошкоджене майно в тому вигляді, в якому воно опинилось після страхового 

випадку. Змінити картину збитків можливо тільки тоді, коли це необхідно з точки зору 

безпеки та/або для зменшення розміру збитків; 

8.3.8. Негайно повідомити Страховику місцезнаходження втраченого застрахованого майна, 

якщо останнє знайдено; 

8.3.9. Передати Страховику всі документи та вжити заходів для забезпечення здійснення 

Страховиком права вимоги до винних осіб. 

8.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 

Страхувальника.  

8.5. Обов’язки Страхувальника, що витікають з договору та п.п.8.2, 8.3 цих Правил, за 

виключенням обов’язків по сплаті страхової премії, розповсюджується в рівній мірі і на 

третіх осіб, призначених Страхувальником для отримання страхового відшкодування або 

третіх осіб, на користь яких укладений договір страхування. 

Невиконання цими особами обов’язків згідно з договором тягне за собою ті ж наслідки що і 

невиконання їх Страхувальником. 

8.6. Страховик має право: 

8.6.1. При укладанні договору страхування, Страховик має право вимагати у Страхувальника 

баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою); 

8.6.2. Перевіряти надану Страхувальником інформацію та відповідність майна що підлягає 

страхуванню яке зазначено в описі; 
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8.6.3. Перевіряти стан застрахованого майна, перевіряти відповідність наданих йому 

Страхувальником відомостей про майно та ступінь ризику дійсним обставинам, а також 

перевіряти виконання Страхувальником умов договору; 

8.6.4. Брати участь у рятуванні та збереженні застрахованого майна, а також давати письмові 

рекомендації по зменшенню збитків, які є обов’язковими для Страхувальника. Однак ці дії 

не можуть розглядатись як обов’язок Страховика виплатити страхове відшкодування; 

8.6.5. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку; 

8.6.6. Розпочати огляд пошкодженого майна, не очікуючи звістки Страхувальника про 

збитки. Страхувальник не має права перешкоджувати в цьому Страховику; 

8.6.7. Вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту 

страхового випадку або розміру страхового відшкодування, що підлягає виплаті, та причин 

страхового випадку, включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю; 

8.6.8. При необхідності направляти запити до компетентних органів про надання відповідних 

документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання страхового випадку. 

8.7. Страховик зобов’язаний: 

8.7.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

8.7.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, 

вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення 

страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику. 

8.7.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або 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. 

8.7.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору. 

8.7.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування. 

8.7.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім 

випадків, встановлених законом. 

8.7.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки 

Страховика.  

8.8. Страховик, після одержання заяви Страхувальника про виплату страхового 

відшкодування зобов’язаний, якщо це передбачено договором страхування: 

8.8.1. Розпочати огляд майна на протязі 48 годин з моменту надходження заяви 

Страхувальника (не враховуючи вихідних і святкових днів). Якщо огляд не буде розпочато 

на протязі 48 годин, Страхувальник має право розпочати роботи по відновленню; 

8.8.2. Скласти страховий акт про виникнення збитків; 

8.8.3. При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик зобов’язаний повідомити 

про це Страхувальника в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови в 

п’ятнадцятиденний строк з моменту складення страхового акту. Підстави для відмови у 

виплаті страхового відшкодування викладені в п. 10.19. цих Правил. 
 

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. 

9.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник повинен письмово, протягом 2-х 

робочих днів, повідомити Страховика або його представника, та заявляє про це в 

компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони та інші. 

9.2. Вживає всі можливі заходи для зменшення збитків та врятування застрахованого майна, 

в тому числі рекомендовані Страховиком; 

9.3. Вживає всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть визвати 

додатковий збиток; 

9.4. Подає письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, про виплату страхового 

відшкодування з зазначенням обставин виникнення збитків; 



 

 11  

9.5. Надає Страховику всю необхідну інформацію про збиток, що відбувся, а також 

документи для встановлення факту, причин страхового випадку і розміру збитку. Якщо такої 

інформації і документів у нього немає, то сприяє Страховику в їх одержанні; 

9.6. Протягом 48 годин зберігає пошкоджене майно до прибуття експерта Страховика в тому 

вигляді, в якому воно опинилось після страхового випадку. Змінення картини збитку може 

бути виконано у випадку, якщо це необхідно по вимогам безпеки чи зменшення збитку. 

9.7. Надає Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого майна. Ці описи 

повинні представлятися в узгоджені з Страховиком строки, але в будь-якому випадку не 

пізніше, ніж на протязі одного місяця з дня настання страхового випадку. Витрати по складу 

опису несе Страхувальник.  

9.8. Передає Страховику всі документи та вживає заходів для забезпечення здійснення 

Страховиком права вимоги до винних осіб. 
 

10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. 

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 

10.1. Під збитками розуміється втрачена вартість знищеного (пошкодженого ) майна. 

10.2. Розмір збитків визначається Страховиком на підставі проведеної експертизи з 

урахуванням вартості пошкодженого майна на момент настання страхового випадку. 

Експертиза проводиться за рахунок Страховика. 

10.2.1. Зі страхового відшкодування утримується не внесена сума страхового платежу, для 

якого встановлена розстрочка.  

10.2.2. Відшкодування здійснюється з вирахуванням обумовленої в договорі страхування 

франшизи, а також сум, одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного 

збитку від третіх осіб.  

10.3. Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи. Незалежна 

експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення.  

10.4. Розмір збитків визначається: 

10.4.1. При загибелі майна - в розмірі його страхової суми з вирахуванням вартості майна, що 

залишилось, та придатне для подальшого використання; 

Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися від майна, яке залишилося 

після страхового випадку, навіть і пошкодженого. 

10.4.2. При пошкодженні майна - в розмірі витрат на його відновлення, але не більше 

страхової суми. Якщо майно пошкоджене більше ніж на 70%, воно вважається загиблим, 

збитки визначаються відповідно з п.10.4.1. цих Правил. 

10.5. Витрати на відновлення включають у себе: 

10.5.1. Витрати на матеріали та запасні частини, необхідні для відновлення; 

10.5.2. Витрати на оплату роботи по відновленню. Витрати на відновлення визначаються за 

вирахуванням вартості зносу матеріалів і запасних частин які замінюються в процесі 

відновлення (ремонту) матеріалів і запасних частин. Якщо проводиться заміна пошкоджених 

частин не дивлячись на те, що був можливий їх ремонт без загрози безпечності експлуатації 

застрахованого майна, Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість ремонту цих частин, 

але не вище вартості їх заміни. 

10.6. Витрати на відновлення не включають у себе: 

10.6.1. Витрати, пов’язані зі зміною та/або поліпшенням застрахованого предмету договору; 

10.6.2. Витрати, викликані тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням; 

10.6.3. Витрати по перебірці обладнання, його профілактичному ремонту та обслуговуванню, 

а також інші витрати, проведені незалежно від страхового випадку. 

10.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором страхування на 

підставі заяви Страхувальника і страхового акту (аварійного сертифікату).  

 



 

 12  

10.8. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою на підставі 

результатів проведеної експертизи та документів що підтверджують настання страхового 

випадку та розмір збитків, а саме: 

- висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить причини і 

можливі наслідки страхового випадку; 

- позови, які пред'явлено Страхувальнику в зв'язку з подією, що сталася; 

- при необхідності рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри сум, які 

підлягають відшкодуванню в зв'язку з настанням страхового випадку, який включається в 

обсяг відповідальності Страховика за договором страхування; 

- документи з компетентних органів, при необхідності; 

- кошторис на відновлення, калькуляцію збитку; 

- договір страхування; 

- інші необхідні документи за вимогою Страховика, якщо ці документи передбачені 

договором страхування, або стосуються страхового випадку. 

10.9. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми. При цьому страхова 

сума, з моменту настання страхового випадку, зменшується на розмір виплаченого 

страхового відшкодування. 

10.10. Якщо страхова сума в момент настання страхового випадку виявилась нижче вартості 

застрахованого майна, то Страховик проводить відшкодування збитків тільки в 

пропорційному відношенні страхової суми до цієї вартості.  

10.11. Якщо в договір страхування, до моменту настання страхового випадку, були внесені 

зміни стосовно розміру страхової суми, Страховик проводить відшкодування збитків з 

урахуванням останньої зміни. 

10.12. Страхове відшкодування за витрати зазначені в п.2.3 цих Правил, виплачується тільки 

в випадку, якщо це обумовлено в договорі страхування. 

10.13. Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовитись від майна, що 

лишилось після страхового випадку, навіть пошкодженого. Залишкова вартість такого майна 

підлягає відрахуванню з суми збитків. 

10.14. Виплата страхового відшкодування проводиться протягом 30 календарних днів, після 

прийняття Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування (встановлення 

факту страхового випадку, підтвердження цього факту і визначення розмірів відшкодування, 

на підставі відповідних документів, та складення страхового акту Страховиком). Днем 

виплати вважається дата списання грошей з розрахункового рахунку Страховика.  

10.15. В випадку перестрахування великих ризиків строк виплати страхового відшкодування 

може бути подовжено. 

10.16. В окремих випадках, якщо час між встановленням факту страхового випадку та 

закінченням визначення розміру збитків перевищує два тижні, Страховик за проханням 

Страхувальника може провести авансову виплату страхового відшкодування. Розмір 

авансової виплати визначається Страховиком, та надалі враховується при кінцевих 

взаєморозрахунках. 

10.17. Страховик має право відкласти виплату страхового відшкодування якщо: 

10.17.1. У нього є обґрунтовані сумніви в правомочності вимог Страхувальника на 

одержання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, доки не 

будуть надані необхідні докази та документи; 

10.17.2. Відповідними органами внутрішніх справ порушена кримінальна справа проти 

Страхувальника або уповноважених ним осіб, і ведеться розслідування обставин, що привели 

до виникнення збитків. Відшкодування не виплачується до закінчення розслідування. 

10.18. Страховик має право зменшити до 50% розмір страхового відшкодування, якщо 

Страхувальник, після настання страхового випадку не забезпечив збереження уцілілого 

(повністю збереженого або частково пошкодженого) майна якщо це передбачено договором. 
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10.19.Відмова у страхових виплатах або страховому відшкодуванні. 

Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового 

відшкодування є: 

10.19.1. 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; 

10.19.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої 

укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

10.19.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

10.19.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 

заподіянні; 

10.19.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків; 

10.19.6. Не дотримання інструкцій по збереженню, експлуатації та обслуговуванню 

застрахованого майна, а також використання майна для інших цілей, ніж ті, для яких воно 

передбачено, якщо це передбачено договором страхування; 

10.19.7. Не повідомлення Страховика про зміну ступеня страхового ризику, якщо це 

передбачено договором страхування; 

10.19.8. Не вжиття заходів по запобіганню або зменшенню збитків, якщо це передбачено 

договором страхування; 

10.19.9. Якщо Страхувальник відмовився від прав вимоги до винних осіб, або здійснення цих 

прав стало неможливим з його вини, якщо це передбачено договором страхування; 

10.19.10. Якщо страхове відшкодування вже виплачено, Страхувальник зобов’язаний 

повернути Страховику суму виплаченого відшкодування, якщо це передбачено договором 

страхування; 

10.19.11. Без згоди Страховика відмовився від майна, яке залишилося після страхового 

випадку, навіть і пошкодженого, якщо це передбачено договором страхування; 

10.19.12. Не вжив погоджених з Страховиком в договорі страхування заходів, направлених 

на запобігання виникнення збитків і зменшення ступеня ризику, якщо це передбачено 

договором страхування; 

10.19.13. Після настання страхової події не забезпечив зберігання застрахованого майна, що 

повністю або частково непошкоджене , якщо це передбачено договором страхування; 

10.19.14. В інших випадках передбачених законом. 

10.20. Страховик, за погодженням з Страхувальником, має право відшкодувати збитки, 

сплативши витрати по відновленню пошкодженого майна, або заміною його на друге майно, 

аналогічне пошкодженому. 

10.21. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена договором 

страхування, якщо інше не передбачено законом.  
 

11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ 

АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. 

11.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається 

Страховиком та відображається в страховому акті (аварійному сертифікаті). 

11.2. Рішення про виплату або відмову в виплаті страхового відшкодування приймається 

Страховиком в строк, що не перевищує 30 днів, якщо інше не обумовлено в договорі 

страхування, з дня представлення Страхувальником необхідних документів зазначених в 

п.10.8. і відомостей про обставини настання страхового випадку. 
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11.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється 

Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. 

11.4. Підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування викладені в п.10.19. цих 

Правил. 

11.5. Рішення Страховика про відмову у виплаті страхового відшкодування може бути 

оскаржене Страхувальником у судовому порядку.  
 

12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

12.1. Дія договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у 

разі: 

12.1.1. Закінчення строку дії; 

12.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

12.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором страхування 

строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або 

черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика впродовж 

десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не 

передбачено умовами договору; 

12.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної 

особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених ст. 22,23,24 Закону 

України «Про страхування»; 

12.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

12.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; 

12.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 

12.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана 

повідомити іншу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії договору 

страхування, якщо інше ним не передбачено. 

12.2.1. 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, і 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. 

12.2.2. 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 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 

договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу, і фактичних виплат страхового відшкодування, що були 

здійснені за цим договором страхування. 

12.3. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

12.4. Недійсність договору страхування: 

12.4.1. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення у випадках, 

передбачених Цивільним кодексом України. 

12.4.2. Крім того, договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню у разі: 

1) якщо його укладено після страхового випадку; 

2) якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі 

судового вироку або рішення, що набуло законної сили. 
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12.4.3. В разі визнання Договору недійсним кожна із сторін зобов'язана повернути іншій 

стороні всі грошово-матеріальні цінності, отримані за цим Договором, якщо інші наслідки 

недійсності Договору не передбачені законодавством України. 

12.4.4. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно чинного 

законодавства України. 

12.5. Договір страхування може бути поновлений за згодою Страховика, якщо його дію було 

припинено внаслідок несплати Страхувальником страхової премії. При сплаті страхової 

премії дія договору страхування поновлюється, строк дії договору при цьому не 

продовжується. Страховик не несе відповідальності за договором страхування в період з 

моменту його припинення до моменту його відновлення. 
 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 

13.1. Суперечки за договорами страхування між Страхувальником та Страховиком 

розв’язуються шляхом переговорів. 

13.2. Якщо переговори по спірним питанням не дають результату, розв’язання суперечок 

здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством. 

13.3. Позови по вимогах, які витікають із договору страхування, можуть бути пред'явлені 

Страховику або Страхувальнику в строки, передбачені чинним законодавством України.  
 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ. 

14.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування: 

14.1.1. в період дії договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно, але не 

пізніше ніж за три робочих дня, якщо інше не передбачено договором страхування, 

повідомити Страховика про зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були представлені 

Страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво впливати на збільшення 

страхового ризику; 

14.1.2. в разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов договору страхування або 

сплати додаткового страхового платежу відповідно із збільшенням ступеню ризику; 

14.1.3. якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов договору страхування або доплати 

страхового платежу. Страховик має право вимагати припинення дії договору страхування на 

умовах, передбачених законодавством України. 

14.2. Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом 

України «Про страхування», повинні бути передбачені договором страхування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


