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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цих Правилах добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
(далі – Правила) терміни та визначення вживаються у такому значенні:
Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "РІК-АВТОГАРАНТ".
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком
договір страхування.
Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків у результаті настання
страхового випадку і призначена Страхувальником для отримання страхового відшкодування за
договором страхування, та може бути замінена до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, що відбулася і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або Вигодонабувачу.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору
страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового
випадку.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової
суми за договором страхування при настанні страхового випадку.
Компетентні органи – державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків
страхових випадків, встановлення причин та обставин страхових випадків, оцінка їх наслідків, а
також надання офіційних роз’яснень щодо питань, що стосуються обставин настання страхових
випадків або інші юридичні особи, що мають повноваження до яких може звертатись Страховик
або Страхувальник для вирішення суперечок та інших питань, що стосуються договору
страхування. До компетентних органів можуть належати: органи МНС, гідрометеослужби та
інші.
Ліміт страхового відшкодування – граничний розмір страхового відшкодування (обмежений
певною частиною страхової суми), що встановлюється за окремим ризиком, страховим
випадком та/або за одним чи декількома застрахованими об’єктами.
Неповне страхування – пропорційне відшкодування збитків.
На момент укладення договору страхування – відношення страхової суми до дійсної
вартості майна.
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В період дії договору страхування – відношення страхової суми зменшеної на розмір
виплати страхового відшкодування до страхової суми на момент укладення договору
страхування.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно до договору
страхування.
При безумовній франшизі в усіх страхових випадках розмір страхового відшкодування
зменшується на розмір франшизи.
При умовній франшизі в усіх страхових випадках страхове відшкодування не
виплачується, якщо розмір збитків не перевищує розмір франшизи, а у разі
перевищення – франшиза не вираховується зі страхового відшкодування.
Буря, шторм, ураган, смерч – рух повітряних мас, що викликаний погодними умовами, із силою
вітру не менше 8 балів за шкалою Бофорта (швидкість вітру більше 15,3 м/с), що
супроводжується випаданням опадів і приливною хвилею або без них.
Вибух – процес виділення великої кількості енергії, що стрімко протікає й супроводжується
руйнівною дією газів (пари), що розширюються, а також дія відцентрової сили.
Виділення корозійного газу – виділення газу, здатного завдати шкоди якості майна, що
виникло внаслідок раптового і несподіваного нагрівання полімерних матеріалів.
Водойма – водосховище, річка, озеро, море тощо.
Град – випадання із крупчасто-дощових хмар частинок щільного льоду.
Задимлення – виділення диму в результаті пожежі або тління.
Землетрус – пружинні коливання в земній корі чи верхній частині мантії, що викликають
коливання земної поверхні, деформацію в земній корі, сила яких перевищує 3 бали за шкалою
Ріхтера.
Злива, снігопад – випадання протягом доби опадів у кількості, що перевищує одну
середньомісячну норму випадання опадів для території, у межах якої знаходиться майно.
Зсув – зміщення мас порід униз по схилу під дією сили земного тяжіння без втрати контакту з
нерухомою основою на більш низький гіпсометричний рівень.
Каменепад – раптове скочування каміння з крутих схилів.
Лавина – сніжний зсув; маса снігу (в т.ч. з камінням і землею), що падає або зісковзує з крутих
схилів гір зі значною швидкістю (20-30 м/с) та супроводжується утворенням повітряної
передлавинної хвилі.
Обвал – раптове обвалювання частини гірських порід через втрату їх стійкості.
Осідання ґрунту – ущільнення ґрунту під впливом зовнішнього тиску чи навантаження власної
ваги.
Особи – близькі родичі Страхувальника чи Вигодонабувача (батьки, усиновлювачі, подружжя,
дід, баба, онуки, діти, усиновлені, сестра, брат та їх подружжя) або інші особи, що спільно
проживають зі Страхувальником чи Вигодонабувачем.
Паводок – вихід із берегів води наземних (стоячих чи проточних) водойм.
Підтоплення – процес, що виникає під дією техногенних і природних факторів, при якому в
результаті порушення водного режиму і геофізичного балансу території за розрахунковий
період часу відбувається підвищення рівня підземних вод.
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Повінь – значне підтоплення місцевості в результаті підйому рівня води у водоймі, що
викликане значним надходженням води в період сніготанення або злив, вітрових нагонів води,
при заторах.
Пожежа – вогонь, що виник поза місцем, спеціально призначеним для його розведення і
підтримки, або поширився за його межі та здатний поширюватись самостійно.
Сель – короткочасні швидко формуючі руйнівні потоки, що виникають при випаданні дощів або
інтенсивному таненні снігу в руслах гірських рік, передгір’ї та гірських районах, що
характеризуються різким підйомом рівня води і високим (10-75%) вмістом твердого матеріалу
(продуктів обвалювання гірських порід).
Тиск снігу – вплив ваги снігу, що перевищує показники допустимого навантаження,
розрахованого при проектуванні.
Удар блискавки – вплив атмосферного електричного розряду, а також удар кульової блискавки.
Знищення майна – такий рівень пошкоджень майна внаслідок настання страхового випадку,
коли витрати на його відновлення перевищують його дійсну вартість на дату настання
страхового випадку.
Застраховане майно – майно (будівлі, споруди й інше нерухоме та/або рухоме майно), що
зазначене в договорі страхування.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
1.2.

1.3.

Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, вимог Закону
України "Про страхування" та інших законодавчих актів України.
Страховик на умовах цих Правил укладає договори добровільного страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (далі – договори страхування) зі
Страхувальником.
Страхувальником може бути особа, яка має майновий інтерес, що не суперечать
законодавству України, пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням
майном.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству
України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном,
зазначеним у правилах та договорі страхування.
2.2.
Застрахованим майном вважається рухоме і нерухоме майно, яким Страхувальник
(Вигодонабувач) володіє на правах власності або інших законних підставах,
місцезнаходження якого зазначено в договорі страхування, в межах таких груп:
2.2.1. "нерухомість без оздоблення" – нерухомість без оздоблення (квартири, дачі,
житлові та нежитлові будівлі, об’єкти незавершеного будівництва та споруди, де
застраховані всі конструктивні елементи нерухомого майна (фундаменти, стіни,
перегородки, опори, в т.ч. колони, стовпи, стійки, балки, перекриття, сходи,
конструкції даху, покрівля тощо, а також двері, вікна і підвіконня)) з
огороджувальними конструкціями і елементами технічного обладнання (мережі
тепло-, водо-, газо-, електропостачання, трубопроводи, стаціонарні сушарки та
радіатори, каналізація, сміттєпроводи, вентиляційні канали та канали для
димовидалення, ліфти, балкони, тераси, лоджії, парапети, фронтони, люки,
водостічні труби, шахти, пожежні драбини, стояки) до з’єднання з обладнанням;
2.2.2. "оздоблення" – внутрішнє та зовнішнє оздоблення нерухомості, зокрема: покриття
стін, підлоги та стелі, включаючи штукатурку та улаштування цементної стяжки
(сайдинг, плитка, шпалери, навісна стеля, паркет, лінолеум, ковролін тощо) та
сантехнічне обладнання (раковини, умивальники, ванни, душові кабіни, зливні бачки,
унітази, змішувачі, крани тощо), а також обладнання котелень та обладнання тепло-,
водо-, газо-, електромереж (щити електропостачання, лічильники, розетки, котли,
бойлери тощо);
2.2.3. "нерухомість з оздобленням" – нерухомість із внутрішнім і зовнішнім оздобленням та
з огороджувальними конструкціями і елементами технічного обладнання до з’єднання
з обладнанням;
2.2.4. "рухоме майно":
а. виробниче обладнання та устаткування;
б. спеціальне технічне обладнання (системи та обладнання для очищення і нагріву води
або повітря, система "тепла підлога", ванни типу "джакузі", пристрій гідромасажу,
сауни й парильні (індивідуальні), індивідуальні протипожежні системи, кондиціонери
тощо);
в. господарський та спортивний інвентар (газонокосарки, тренажери, велосипеди
тощо);
г. електронна, комп’ютерна, оргтехніка, телефони; теле-, радіо-, відео-, аудіо-, фото- і
кіноапаратура тощо;
д. побутова техніка та обладнання (пральні машини, кухонні плити, пилососи,
холодильники тощо);
е. музичні, оптичні та вимірювальні інструменти;
Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

сторінка 6 з 28

ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

ж. меблі та предмети домашнього інтер’єру (карнизи, штори, люстри, килими, доріжки
тощо);
з. одяг;
и. речовини, матеріали та сировина;
к. вироби зі скла, фарфору, кераміки, фаянсу тощо;
2.2.5. "інше майно" – лісові насадження, водойми, земельні ділянки, споруди (огорожа,
паркан, теплиці, альтанки тощо), сільськогосподарська та будівельна техніка,
рейкові та баштові крани, автокари, АЗС, котельні, кіоски, побутові приміщення тощо.
2.3.
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу за шкоду, пов’язану з
пошкодженням, знищенням чи втратою застрахованого майна, а Страхувальник
зобов’язується сплачувати страховий платіж у визначені строки та виконувати умови
договору страхування.
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

На страхування приймається майно на випадок його пошкодження, знищення чи втрати
внаслідок настання страхових ризиків, якими є:
вибух чи пожежа, включаючи задимлення, виділення сажі чи корозійного газу, крім їх
виникнення внаслідок протиправних дій третіх осіб; удар блискавки, що призвів до
пожежі чи вибуху (далі – ризик "Вогонь", "В");
стихійне лихо – землетрус; осідання ґрунту, зсув; обвал, каменепад; сель, лавина; град,
злива, снігопад, тиск снігу; буря, шторм, ураган, смерч; паводок, повінь, підтоплення та
інші стихійна лиха, передбачені договором страхування (далі – ризик "Стихійні лиха",
"СЛ").
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування відповідно до п.3.1
цих Правил, що відбулася та призвела до пошкодження, знищення чи втрати
застрахованого майна.
Якщо подія, передбачена страховими ризиками відповідно до п.3.1 цих Правил,
спричинила іншу подію, то вважається, що випадок настав за тією подією, що виникла
першою.
4.

4.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

За цими Правилами не підлягають страхуванню будівлі і споруди, а також майно, що
знаходиться в них, конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться в
аварійному стані.
Не визнається страховим випадком факт знищення, пошкодження або втрати
застрахованого майна, що настав внаслідок:
розпоряджень військової чи цивільної влади, конфіскації, реквізиції, примусової
націоналізації, відділення територій;
будь-яких військових дій, в т.ч. громадянської війни, оголошення надзвичайного чи
воєнного стану, інтервенції, збройних конфліктів як з оголошенням, так і без
оголошення війни;
впливу ядерної енергії в будь-якій формі, хімічного чи бактеріологічного зараження;
зносу, корозії, окислювання, гниття й інших властивих застрахованому майну якостей, а
також пошкодження чи псування плісенню, грибком;
дефектів застрахованого майна, що були на дату укладення договору страхування та
мали бути відомі Страхувальнику, але не були усунуті до настання страхового випадку;
дій черв’яків, гризунів або комах.
Якщо інше не передбачено договором страхування, не визнається страховим
випадком факт втрати, знищення, пошкодження чи псування застрахованого майна, що
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4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.

4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

4.6.

4.7.

настав внаслідок:
страйків, локаутів, внутрішніх громадських заворушень, революцій, терористичних
актів, громадського повстання, заколоту, путчу, бунту, державного перевороту;
проведення будівельно-монтажних робіт чи перепланування приміщень, будівель,
споруд, які є застрахованими чи застраховане майно знаходиться в них;
причин, за які несуть відповідальність треті особи за договорами ремонту або наданих
експлуатаційних гарантій щодо застрахованого майна.
Не визнається страховим випадком факт втрати, знищення, пошкодження чи псування
застрахованого майна за межами місця дії договору страхування або не під час його дії.
При страхуванні від ризику "Вогонь" не відшкодовується збиток, отриманий внаслідок:
звичайної експлуатації майна, за допомогою якого чи в якому вогонь чи тепло
спеціально створюється і яке спеціально призначене для його розведення, підтримки,
поширення, передачі;
впливу на майно вогню чи тепла з метою його обробки, переробки чи в інших цілях;
внутрішнього пошкодження машин, двигунів, обладнання чи устаткування, якщо це не
викликано зовнішніми чинниками;
порушення правил використання, збереження чи тимчасового розміщення
вибухонебезпечного устаткування, обладнання, предметів, матеріалів чи речовин, що
не є невід’ємною частиною інженерних комунікацій чи виробничого процесу, якщо
інше не передбачено договором страхування.
При страхуванні від ризику "Стихійні лиха" не відшкодовується збиток, отриманий
внаслідок дії граду чи зливи через незакриті вікна або інші прорізи, якщо ці прорізи не
виникли в результаті дії граду чи зливи.
Договором страхування можуть бути передбачені також інші виключення зі страхових
випадків, що не суперечить законодавству України.
5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

Для укладення договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву
за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти договір страхування. У заяві зазначаються всі наявні пошкодження чи
відсутність частин (деталей) майна, а опис та основні характеристики майна.
При укладенні договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику
необхідні документи та інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки ступеня страхового ризику.
Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику є:
місцезнаходження застрахованого майна чи його зміна, оточуюче середовище, умови
його зберігання (на складі, в офісі, в гаражі тощо) та наявність при зберіганні охорони
(охоронних засобів);
факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були події, аналогічні ризикам,
що приймаються на страхування за останні 3 (три) роки;
передача майна в оренду, заставу, лізинг чи у власність; припинення чи зупинення
господарської діяльності Страхувальника;
наявність будівельного риштування, підйомників за місцем знаходження майна,
проведення будівельно-монтажних робіт чи перепланування приміщень, будівель,
споруд, які є застрахованими чи застраховане майно знаходиться в них; наявність
приміщень, що не використовуються час від часу чи протягом тривалого періоду та
безпосередньо примикають до таких приміщень, будівель, споруд;
наявність інших діючих договорів страхування щодо предмету страхування за
договором страхування;
пошкодження, знищення або втрата застрахованого майна чи його відновлення після
таких подій;

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

сторінка 8 з 28

ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

5.3.7.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

інші обставини, передбачені договором страхування та/або заявою на страхування.
Будівлі, споруди, приміщення приймаються на страхування з усіма невід’ємними
інженерними комунікаціями відповідно до проектної документації та з оздобленням,
якщо інше не передбачено договором страхування.
За особливими умовами страхування на страхування приймається: готівка в будь-якій
валюті; цілісний майновий комплекс; майно (товари, продукція) в обороті; скляні
поверхні; оздоблення та нерухоме майно без оздоблення; антикваріат, незамінні речі,
історичні, релігійні та культурні цінності, твори мистецтва, малюнки, колекції картин,
марок, монет, вироби з дорогоцінних металів і каміння тощо.
За бажанням Страхувальника можуть бути застраховані додаткові витрати, здійснені
для розчистки території на місці настання страхового випадку.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
При необхідності внесення змін та доповнень до договору страхування укладається
додаткова угода.
У разі смерті Страхувальника-громадянина, який уклав договір страхування, права і
обов’язки Страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину.
Страховик або будь-хто зі 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.
У разі визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним його права та
обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна.
Якщо Страхувальник – юридична особа припиняється і встановлюються його
правонаступники, права та обов'язки Страхувальника переходять до правонаступника.
У разі настання випадків, передбачених п.п.5.9-5.11 цих Правил, особи до яких
перейшли права та обов’язки, зобов’язані протягом 10 (десяти) робочих днів письмово
повідомити Страховика про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, що змінилися.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

6.1.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

При укладенні договору страхування страхова сума визначається окремо для кожної
одиниці майна або їх сукупності (групи, категорії).
Страхова сума встановлюється у розмірі, що відповідає дійсній вартості застрахованого
майна.
У разі встановлення страхової суми у розмірі меншому, ніж дійсна вартість
застрахованого майна на момент укладення договору страхування (додаткової угоди),
отримані збитки відшкодовуються у розмірі, пропорційному відношенню страхової
суми до дійсної вартості такого майна (неповне страхування).
У разі встановлення страхової суми у розмірі більшому, ніж дійсна вартість
застрахованого майна на момент укладення договору страхування (додаткової угоди),
отримані збитки відшкодовуються в межах дійсної вартості такого майна.
У договорі страхування в межах страхової суми можуть встановлюватися ліміти
страхового відшкодування (окремі страхові суми (субліміти)) за одним чи декількома
страховими випадками чи страховими ризиками.
У разі відсутності документів, що підтверджують дійсну вартість майна – вона може
визначатися:
для нерухомого майна (будівлі та споруди) – виходячи з вартості відновлення
(будівництва) в цій місцевості такого майна, повністю аналогічного тому, що підлягає
страхуванню (з урахуванням зносу і експлуатаційно-технічного стану), а у разі
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.

6.5.

6.6.

ускладнення відновлення чи неможливості відновлення – виходячи з ринкової вартості
такого майна;
для основних засобів, крім нерухомого майна (обладнання, машини, інвентар) –
виходячи з суми, необхідної для придбання майна, з урахуванням зносу, але не більше
ринкової вартості такого майна;
для товарів, що виготовляються Страхувальником (як незавершене виробництво, так і
готові товари) – витрати виробництва, що необхідні для їх виготовлення, але не більше
ціни продажу товару;
для товарів (в т.ч. сировини, напівфабрикатів), придбаних Страхувальником – виходячи
з витрат, необхідних для їх придбання;
для внутрішнього чи зовнішнього оздоблення приміщень – виходячи з вартості
ремонтно-відновлювальних робіт, з урахуванням зносу і експлуатаційно-технічного
стану оздоблення.
Франшиза може встановлюватися у відсотках визначеної страхової суми на момент
укладення договору страхування, у відсотках розміру збитків або в абсолютному
розмірі.
Якщо інше не обумовлено договором страхування, встановлюється безумовна
франшиза у відсотках визначеної страхової суми на момент укладення договору
страхування.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.

7.4.

СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

Розмір страхового тарифу визначається Страховиком на підставі методики розрахунку
страхового тарифу (п.19.9.5 цих Правил).
Страховий платіж розраховується виходячи з розмірів страхової суми та страхового
тарифу.
Страховий платіж сплачується одноразово або частинами в строки та розмірах,
передбачених договором страхування.
Якщо до дати сплати чергової частини страхового платежу за договором страхування
відбувся страховий випадок, Страхувальник достроково сплачує несплачену частину
страхового платежу або Страховик утримує несплачену частину страхового платежу зі
страхового відшкодування, якщо інше не передбачено договором страхування.
Моментом внесення страхового платежу вважається момент внесення його в касу або
безготівкового зарахування на рахунок Страховика.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

Договір страхування може бути укладений на строк від 15 днів до 1 (одного) року, якщо
інше не передбачено договором страхування.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу (його
першої частини), якщо інше не передбачено договором страхування. Договір
страхування діє лише протягом того періоду страхування, за який сплачено страховий
платіж.
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність у разі несплати або
несплати у передбаченому розмірі Страхувальником страхових платежів у встановлені
договором страхування строки.
Договором страхування може бути передбачено, що при несплаті страхового платежу:
його першої частини в строк, зазначений у договорі страхування, договір страхування
вважається неукладеним.
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8.4.2.

а.
8.5.

8.6.
8.7.

його чергової (не першої) частини в строк, зазначений у договорі страхування, дія
договору страхування припиняється починаючи з 00 годин дня, наступного за датою
сплати цієї частини страхового платежу, зазначеної в договорі страхування:
при сплаті такого страхового платежу, дія договору страхування поновлюється з дати,
наступної за днем такої сплати.
Договір страхування припиняє свою дію о 24 годині дати, визначеної в договорі
страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
Місцем дії договору страхування є територія,що зазначена в договорі страхування.
9.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.

9.2.7.
9.2.8.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Страхувальник має право:
при настанні страхового випадку за письмовою згодою Вигодонабувача отримати
страхове відшкодування відповідно до умов договору страхування;
у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення
вартості застрахованого майна за згодою Вигодонабувача переукласти договір
страхування;
за згодою Вигодонабувача збільшити страхову суму (шляхом укладення додаткової
угоди) з відповідною сплатою страхового платежу у разі виплати страхового
відшкодування чи неповного страхування;
ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил;
отримати дублікат договору страхування (свідоцтва, сертифіката, поліса), у разі його
втрати, при цьому оригінал вважається недійсним;
оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову Страховика у
виплаті страхового відшкодування або його розмір.
Страхувальник зобов’язаний:
своєчасно вносити страхові платежі у розмірах та в строки, визначені договором
страхування;
при наданні дозволу на користування майном іншій особі, покласти на неї обов’язок
виконання нею всіх обов’язків Страхувальника передбачених цими Правилами (за
винятком п.9.2.1 цих Правил) і договором страхування. Дії іншої особи прирівнюються
до дій Страхувальника;
при укладенні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і
надалі письмово повідомляти його за 3 (три) робочі дні до зміни таких обставин, що
перебувають під контролем Страхувальника чи протягом 3 (трьох) робочих днів – про
будь-яку зміну таких обставин, що перебувають поза контролем Страхувальника (якщо
останньому про них відомо);
повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
договором страхування;
забезпечити безперебійне функціонування всіх охоронних систем, пристроїв, що були в
наявності при укладенні договору страхування;
надавати представнику Страховика застраховане майно для огляду, проведення
розслідування або експертного дослідження після настання страхового випадку, під час
та/або після закінчення відновлювального ремонту;
при зміні власника застрахованого майна, протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити
про це Страховика;
у разі отримання Страхувальником відшкодування збитків від третіх осіб, винних у
завданні збитків або які відшкодовують їх замість винуватця, протягом 3 (трьох)
робочих днів письмово повідомити про це Страховика;
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9.2.9.
9.3.
9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.
9.3.5.
9.3.6.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.
9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.
9.4.7.
9.5.

виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
Страховик має право:
у випадку зміни ступеня страхового ризику пропонувати змінити умови договору
страхування та у разі його збільшення – сплатити додатковий страховий платіж
відповідно до такої зміни. У разі відмови Страхувальника від пропозиції Страховика,
останній має право припинити дію договору страхування (повернення страхових
платежів проводиться відповідно до частини другої п.15.2.2 цих Правил), якщо інше не
передбачено договором страхування;
здійснювати огляд застрахованого майна при укладенні договору страхування, в період
його дії та після настання події, що має ознаки страхового випадку;
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також робити
запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до відповідних компетентних
органів, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;
відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового
відшкодування у випадках, передбачених цими Правилами;
відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими
Правилами;
ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил.
Страховик зобов’язаний:
ознайомити Страхувальника з цими Правилами та умовами страхування;
протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування;
при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений договором страхування строк;
відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового
випадку, якщо це передбачено договором страхування;
за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або у разі збільшення вартості застрахованого майна переукласти з ним договір
страхування;
тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки сторін.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (його
представник) зобов’язаний:
10.1.1. вживати всі необхідні та доцільні заходи щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих внаслідок настання страхового випадку, в т.ч. рятувати застраховане майно,
запобігати подальшому пошкодженню й усувати причини, що сприяють виникненню
додаткового збитку, забезпечити охорону пошкодженого (знищеного) майна ;
10.1.2. якнайшвидше повідомити про подію відповідні компетентні органи.
Якщо збиток став внаслідок виникнення пожежі – звернутися до органів пожежного
нагляду;
10.1.3. подати Страховику письмову заяву про настання страхового випадку протягом 3 (трьох)
робочих днів з моменту як Страхувальник (довірена особа) довідався або повинен був
довідатись про випадок;
Якщо з поважних причин (медичний стан Страхувальника чи інша поважна причина, що
унеможливлює написання заяви) Страхувальник не міг повідомити Страховика про
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10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.
10.1.7.

10.1.8.

10.2.

настання такої події у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально
та надати заяву протягом 3 (трьох) робочих днів з дати усунення таких причин;
зберегти до прибуття Страховика (його представника) та пред’явити пошкоджене
майно чи залишки від нього в тому вигляді, в якому воно було після події, а також не
здійснювати його ремонт без погодження зі Страховиком.
Зміна вигляду наслідків події припустима тільки, якщо це обумовлюється письмовими
вказівками компетентних органів, розумінням безпеки, зменшенням розміру збитків.
Під час огляду представниками сторін складається акт огляду пошкодженого
(знищеного) майна;
забезпечити Страховику можливість безперешкодного з’ясування причин настання
події, визначення розміру збитків, в складі комісій, створених з цією метою, так і без
неї;
погодити зі Страховиком порядок розрахунку розміру збитків;
у разі виявлення прихованих пошкоджень застрахованого майна Страхувальник
зобов’язаний до їх усунення повідомити про це Страховика для огляду ним таких
пошкоджень.
Якщо Страхувальник здійснив ремонтні роботи таких прихованих пошкоджень без
огляду Страховиком, вартість їх усунення не включається до розміру страхового
відшкодування;
надати Страховику документи згідно з п.11 цих Правил протягом 24 (двадцяти
чотирьох) місяців з моменту настання страхового випадку.
Якщо компетентними органами проводиться розслідування щодо причин і обставин
настання страхового випадку строк подання документів продовжується на строк такого
розслідування.
Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника у разі
настання страхового випадку.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

11.1.5.
11.1.6.

11.1.7.
11.1.8.
11.1.9.

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник, залежно від характеру та
обставин страхового випадку, зобов’язаний надати Страховику для копіювання
оригінали або належним чином посвідчені копії документів:
договір страхування;
письмову заяву про настання страхового випадку;
документи на застраховане майно;
довідку або процесуальний документ компетентних органів про факт та обставини
настання події (довідку пожежної, метеорологічної або сейсмологічної служби, МНС
тощо);
перелік втраченого, знищеного чи пошкодженого застрахованого майна;
експертну оцінку або рахунок, кошторис (калькуляцію) виконавця ремонтних робіт, акт
виконаних робіт, в яких обов’язково зазначаються окремо вартість кожного виду робіт,
за кожною деталлю та вартість і обсяг витратних матеріалів;
рішення судових органів, що набрали законної сили та стосуються події, що має ознаки
страхового випадку (якщо справа розглядається судом);
письмову заяву Вигодонабувача (Страхувальника) про виплату страхового
відшкодування за формою Страховика;
документи, що посвідчують особу одержувача страхового відшкодування:
 для фізичних осіб – паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 для юридичних осіб – свідоцтво про державну реєстрацію, лист із зазначенням
платіжних реквізитів;
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 для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво платника податків, платіжний документ
про сплату податків.
11.1.10. документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою
страхового відшкодування.
11.2.
Страховик має право обґрунтовано вимагати надання інших документів, необхідних
для підтвердження причин та обставин страхового випадку, розміру завданої шкоди і
законності висунутих вимог про, що повідомляє Страхувальника протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів зазначених в
п.11.1 цих Правил.
11.3.
За взаємною згодою сторін може бути передбачено ненадання деяких документів,
передбачених п.11.1 цих Правил.
11.4.
Документи, зазначені в п.11.1 цих Правил можуть надаватись Страховику у формі
оригінальних примірників, нотаріально засвідчених копій, простих копій, завірених
органом, який видав відповідний документ або у формі простих копій, за умови
надання Страховику можливості звірення їх з оригінальними примірниками документів.
Якщо документи надані Страховику не в належній формі, або оформлені із порушенням
існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо),
виплата страхового відшкодування не здійснюється до ліквідації цих недоліків.
12. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ І СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.3.

12.3.1.

12.4.

12.5.
12.5.1.
12.5.2.
12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.

12.7.
12.7.1.
12.7.2.

При визначенні розміру збитків, відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки та не
підлягають відшкодуванню непрямі збитки (стоянка, штрафи, проценти, пеня, упущена
вигода, моральна шкода, завдання шкоди діловій репутації тощо).
Розрахунок розміру збитку здійснюється на підставі:
кошторису (калькуляції), складеного представником Страховика чи Страхувальника;
кошторису (калькуляції) чи рахунку виконавця ремонтних робіт;
експертної оцінки.
Проведення експертного дослідження є обов'язковим за наявності обставин, що
надають Страховику після виплати відшкодування скористатись правом вимоги до осіб,
винних у настанні збитків.
Місце і час огляду пошкодженого застрахованого об’єкту узгоджується зі всіма
зацікавленими особами, при цьому дата огляду призначається з врахуванням терміну,
необхідного для виклику на огляд і прибуття зацікавлених осіб.
Якщо сторони не можуть дійти згоди відносно розміру завданого збитку чи порядку
його розрахунку, Страховиком замовляється експертне дослідження з обов’язковим
залученням Страхувальника, що є остаточною підставою для визначення розміру
збитку.
Розмір збитків визначається:
при знищенні, втраті майна – у розмірі дійсної вартості (з урахуванням п.6.4 цих
Правил) такого майна за вирахуванням вартості його залишків;
при пошкодженні майна – у розмірі відновлювальних витрат.
До відновлювальних витрат включаються:
витрати на матеріали і запасні частини для ремонту (відновлення);
витрати на оплату робіт з ремонту (відновлення);
витрати на доставку матеріалів до місця ремонту й інші витрати, необхідні для
відновлення застрахованого майна до того стану, в якому воно знаходилося
безпосередньо перед настанням страхового випадку.
До відновлювальних витрат не включаються:
додаткові витрати, викликані поліпшенням застрахованого майна;
витрати на технічне обслуговування та гарантійний ремонт застрахованого майна;
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12.7.3. витрати на комплектні агрегати, вузли та роботи з їх заміни, якщо заміні чи ремонту
підлягають окремі їх деталі, а їх вартість менша таких витрат;
12.7.4. інші витрати, крім зазначених у п.12.6 цих Правил.
12.8.
Страхове відшкодування визначається в межах страхової суми з урахуванням:
12.8.1. розміру збитків, враховуючи неповне страхування.
12.8.2. несплаченої частини страхового платежу за договором страхування;
12.8.3. розміру франшизи, обумовленої договором страхування;
12.8.4. сум, відшкодованих особою, винною у завданні збитків або особою, яка відшкодовує їх
замість винуватця у розмірі, що перевищує розмір франшизи за таким страховим
випадком;
12.8.5. сум, відшкодованих іншим страховиком за цим страховим випадком.
Якщо майно застраховане у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує
його дійсну вартість, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками,
не може перевищувати його дійсної вартості. При цьому Страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування;
12.8.6. інших грошових сум, що визначаються згідно з умовами цих Правил та договору
страхування.
12.9.
Якщо це передбачено договором страхування до розміру страхового відшкодування
включаються:
12.9.1. додаткові витрати, здійснені для розчистки території на місці настання страхового
випадку;
12.9.2. витрати, здійснені Страхувальником на проведення експертної оцінки пошкодження,
знищення застрахованого майна, якщо оцінка була проведена за погодженням зі
Страховиком;
12.9.3. витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання
та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, у розмірі, що
не перевищує 2% страхової суми, якщо інший розмір не передбачений договором
страхування.
12.10. За договором страхування при страхуванні від ризику "Вогонь" відшкодовуються збитки
отримані внаслідок здійснення заходів пожежогасіння, що застосовуються з метою
запобігання подальшого поширення вогню.
12.11. Страхова сума зменшується на розмір страхового відшкодування із дати виплати
страхового відшкодування, при цьому на нову страхову суму застосовується неповне
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1.

13.2.

З дати отримання всіх необхідних документів Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів:
 складає страховий акт (аварійний сертифікат) із розрахунком страхового
відшкодування та приймає рішення щодо його виплати, або
 обґрунтовано відстрочує прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті
страхового відшкодування, про що письмово повідомляє Страхувальника та
Вигодонабувача протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення,
або
 приймає обґрунтоване рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування,
про що письмово повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача протягом
10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення.
Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику згідно його заяви або
Вигодонабувачу протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про
виплату страхового відшкодування.
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13.3.
13.3.1.

13.3.2.
13.3.3.

13.4.
13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.5.

13.6.
13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у
виплаті страхового відшкодування у випадках, коли:
подані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового
випадку, розмір збитків, право Страхувальника на одержання відшкодування  до
з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 6 (шість) місяців з дати надання
Страхувальником всіх документів, передбачених п.11 цих Правил;
застраховане майно знаходиться під арештом – до зняття арешту;
у Страховика виникли обґрунтовані сумніви відносно достовірності наданих йому
документів – до закінчення перевірки, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дати
надання документів, що підтверджують настання страхового випадку.
Страхове відшкодування може бути сплачене частками у декілька етапів, якщо:
умовами підприємства, на якому проводиться ремонт пошкодженого майна,
передбачена сплата авансу. У цьому разі Страховик за заявою Страхувальника може
сплатити Страхувальнику або безпосередньо ремонтному підприємству частину
страхового відшкодування в розмірі 50% від вартості нарахованого ремонту або в
розмірі нарахованого ремонту за вирахуванням податків, з остаточним розрахунком
після завершення ремонтних робіт та надання кінцевих рахунків та актів виконаних
робіт;
при відновленні пошкодженого майна були виявлені пошкодження, пов’язані зі
страховим випадком, які неможливо було виявити при зовнішньому огляді. Виплата
страхового відшкодування в такому разі здійснюється на підставі додаткового
страхового акту, де визначається перелік додатково виявлених пошкоджень та
кошторис витрат на їх усунення;
при пошкодженні майна страхове відшкодування перераховується готівковим шляхом
або на банківський рахунок Страхувальника. У цьому разі Страховик безпосередньо
сплачує Страхувальнику частину страхового відшкодування, що дорівнює 80%. Після
надання Страхувальником актів виконаних робіт та квитанцій про сплату Страховик
сплачує другу частину - 20% страхового відшкодування.
Договором страхування може бути передбачено, що виплата страхового
відшкодування, розмір якого перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень,
здійснюється тільки в безготівковій формі.
Після виплати страхового відшкодування:
виявляться обставини відповідно до яких Страхувальник не має законних підстав для
отримання страхового відшкодування чи якщо розмір належного до виплати
страхового відшкодування має бути меншим від вже фактично виплаченого страхового
відшкодування, Страхувальник зобов'язаний повернути страхове відшкодування або
його частину Страховику протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання письмової
вимоги Страховика чи набуття законної сили рішення суду;
до Страховика в межах фактичних затрат переходить право вимоги, що Страхувальник
або інша особа, яка має право вимоги, має до особи, відповідальної за завданий
збиток.
Якщо задоволення права вимоги Страховика до таких осіб стало неможливим
внаслідок дій Страхувальника або іншої особи, яка має право вимоги, то Страхувальник
зобов’язаний повернути страхове відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів з
дати вчинення таких дій;
у разі відшкодування збитків третіми особами, Страхувальник зобов’язаний протягом
5 (п’яти) робочих днів повернути Страховику виплачене ним страхове відшкодування
або його частину у розмірі, що перевищує отриманий збиток;
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13.6.4. або після закінчення відновлювального ремонту Страхувальник зобов’язаний надати
для огляду оновлене майно, акти виконаних робіт, платіжний документ.
13.6.5. на письмову вимогу Страховика Страхувальник протягом 30 (тридцяти) робочих днів
зобов’язаний передати йому пошкоджені (знищені) складові застрахованого майна,
заміна яких була оплачена Страховиком з дня отримання такої вимоги.
У разі ненадання Страховику таких деталей, Страхувальник повинен протягом 5 (п’яти)
робочих днів повернути страхове відшкодування або його частину, що відповідає
вартості цих деталей, а також робіт по їх встановленню.
13.7.
За випадком втрати застрахованого майна, у зв’язку з яким порушено кримінальну
справу страхове відшкодування виплачується після зупинення чи закінчення
досудового слідства органами МВС за кримінальною справою.
13.8.
За пропозицією Страховика Страхувальник має право подати позов до особи винної у
настанні страхового випадку, скориставшись при цьому, безкоштовною юридичною
допомогою Страховика. У такому випадку, Страхувальник має відмовитись від
страхового відшкодування і отримати на підставі судового рішення всю суму завданих
збитків від винної особи.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1.
Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника або іншої 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 таких
осіб встановлюється відповідно до законодавства України;
14.1.2. вчинення Страхувальником або іншою особою, на користь якої укладено договір
страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
14.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування,
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи
обставини настання страхового випадку;
14.1.4. отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від
особи, винної у їх завданні;
14.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.1.6. ненадання Страховику документів, передбачених п.п.11.1.2, 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8 11.1.10 цих Правил;
14.1.7. невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків,
передбачених п.п.9.2.2-9.2.5, 10.1.1-10.1.5, 10.1.8 цих Правил;
14.1.8. підлягання застрахованого майна конфіскації (арешту) відповідно до рішення
компетентних органів влади або судових органів;
14.1.9. умисне порушення Страхувальником або Вигодонабувачем встановлених правил
експлуатації чи обслуговування застрахованого об’єкта.
Умисне порушення визнається таким, якщо особа усвідомлювала небезпеку своїх дій
(бездіяльності), передбачала можливість настання страхового випадку і свідомо
допускала його настання чи ставилася до цього байдуже;
14.1.10. бездіяльність чи груба необережність Страхувальника, особи, на користь якої укладено
договір страхування чи третьої особи, яка згідно законодавства України володіє,
користується чи несе зобов’язання щодо збереження застрахованого майна, що
призвели до настання страхового випадку;
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14.1.11. порушення умов пожежної безпеки, що мало прямий безпосередній вплив на настання
страхового випадку;
14.1.12. інші випадки, передбачені договором страхування, цими Правилами та
законодавством України.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку його дії;
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
несплати страхових платежів у передбачених договором страхування розмірах й
строках;
15.1.4. в інших випадках, передбачених цими Правилами та законодавством України.
15.2.
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 пізніш, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням 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.
15.2.2. У разі дострокового припинення дії 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, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
15.3.
Якщо договором страхування визначено Вигодонабувача, у якого застраховане майно
знаходиться в заставі, то дія договору страхування, не може бути достроково
припинена на вимогу Страхувальника без письмової згоди на це Вигодонабувача, якщо
на цей час є чинним договір застави застрахованого майна.
15.4.
Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового
припинення дії договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених
Страхувальником збитків: здійснення страхового відшкодування або прийняття
Страховиком обґрунтованих рішень про відмову у виплаті страхового відшкодування.
15.5.
Повернення платежів здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів після припинення
дії договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1.

16.2.

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати
страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається договором страхування.
Страхувальник несе майнову відповідальність за несвоєчасне повернення страхового
відшкодування або його частини шляхом сплати Страховику неустойки (штрафу, пені),
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розмір якої визначається договором страхування.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17.1.
17.2.

Спори за договором страхування між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а
при недосягненні згоди – в порядку, передбаченому законодавством України.
У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору страхування його
сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, якщо інше не
передбачено договором страхування.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.

На підставі цих Правил можуть розроблятися програми та умови страхування, що не
суперечать законодавству України та цим Правилам.
Всі повідомлення за договором страхування, передбачені цими Правилами та самим
договором, здійснюються сторонами в письмовій формі.
У договорі страхування, за погодженням сторін, може бути передбачено, що окремі
положення цих Правил не включаються до нього і, відповідно, не поширюються на
нього.
У всьому, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються законодавством
України.
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ

19.1.
Умови страхування готівки в будь-якій валюті
19.1.1. На цих умовах може бути застрахована будь-яка валюта, що зберігається під охороною
чи охоронними засобами.
19.1.2. При страхуванні готівки в обороті (інкасаторське перевезення, готівка в банкоматі тощо)
розмір страхової суми встановлюється в максимально можливому розмірі готівки, що
перебуває в місці дії договору страхування. У разі встановлення страхової суми у
розмірі меншому ніж максимально можливий розмір – при виплаті страхового
відшкодування застосовується неповне страхування.
19.1.3. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.2.1.

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.

з.
19.2.2.

19.2.
Умови страхування цілісного майнового комплексу
На цих умовах може бути застраховано все майно, що знаходиться у володінні,
користуванні чи розпорядженні Страхувальника за певною адресою. Однак за цими
умовами не є застрахованими:
майно, що зазначене в п.4.1 цих Правил;
готівка в будь-якій валюті, монети, грошові знаки і бони;
цінні папери, платіжні документи в документарній формі та інші документи в т.ч.:
страхові поліси, ощадні книжки тощо;
дорогоцінні метали в зливках і дорогоцінні камені без оправ, вироби з дорогоцінних
металів, дорогоцінних каменів чи перлів;
картини чи скульптури, що вважаються історичною чи культурною спадщиною, марки,
малюнки або інші подібні колекції чи твори мистецтва;
будь-які промислові зразки в т.ч.: моделі, макети, зразки, форми тощо;
скляні поверхні (вітрини, художньо-оброблене скло, багатошарове ізоляційне скло,
броньоване скло, склоблоки, скляне оздоблення даху чи стін, скло теплиці тощо),
включаючи рами і профілі, що використовуються для установки зазначених типів скла;
рукописи, плани, креслення й інші документи, бухгалтерські, ділові книги.
Страхова сума встановлюється загальна на все комплексне майно чи на групи майна у
розмірі дійсної вартості комплексного майна чи груп майна. У разі встановлення
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страхової суми у розмірі меншому, ніж дійсна вартість комплексного майна чи груп
майна відповідно застосовується неповне страхування.
19.2.3. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.3.1.
19.3.2.
19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.
19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

19.3.
Умови страхування оздоблення та нерухомого майна без оздоблення
На підставі цих умов може бути застраховано оздоблення та нерухоме майно (будівля,
споруда, приміщення) без оздоблення.
При страхуванні лише оздоблення місцем дії договору страхування є нерухоме майно
де розташоване оздоблення, при чому саме нерухоме майно не є застрахованим.
До оздоблення відноситься внутрішнє і зовнішнє оздоблення нерухомого майна,
зокрема: покриття стін, підлоги та стелі, включаючи штукатурку та улаштування
цементної стяжки (сайдинг, плитка, шпалери, навісна стеля, паркет, лінолеум,
ковролін тощо) та сантехнічне обладнання (раковини, умивальники, ванни, душові
кабіни, зливні бачки, унітази, змішувачі, крани тощо), а також обладнання котелень та
обладнання тепло-, водо-, газо-, електромереж (щити електропостачання,
лічильники, розетки, котли, бойлери тощо). Причому за договором страхування може
бути передбачено страхування зовнішнього чи внутрішнього оздоблення окремо.
У разі страхування нерухомого майна без оздоблення вважаються застрахованими всі
конструктивні елементи нерухомого майна (фундаменти, стіни, перегородки, опори, в
т.ч. колони, стовпи, стійки, балки, перекриття, сходи, конструкції даху, покрівля тощо, а
також двері, вікна і підвіконня) із огороджувальними конструкціями і елементами
технічного обладнання до з’єднання із обладнанням (мережі тепло-, водо-, газо-,
електропостачання, трубопроводи, стаціонарні сушарки та радіатори, каналізація,
сміттєпроводи, вентиляційні канали та канали для димовидалення, ліфти, балкони,
тераси, лоджії, парапети, фронтони, люки, водостічні труби, шахти, пожежні драбини,
стояки) без оздоблення.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.4.
Умови страхування майна (товарів, продукції) в обороті
На цих умовах на страхування приймається майно (товари, продукція) в обороті у
зазначеному місці за визначеним переліком видів, групи майна, що підлягає
страхуванню чи без зазначення такого переліку (підлягає страхуванню все майно, що
знаходиться у зазначеному місці).
Під час дії договору страхування Страхувальник зобов’язаний вести облік майна та
надати складські та інші накладні при настанні страхового випадку. Не виконання
Страхувальником цього обов’язку дає право Страховику відмовити у виплаті страхового
відшкодування.
Страхова сума встановлюється в максимальному розмірі вартості майна, що перебуває
в місці його розташування на яке поширюється дія договору страхування. У разі
встановлення страхової суми у розмірі меншому ніж максимальний розмір вартості
майна, що може знаходитися в зазначеному місці, або при настанні страхового випадку
вартість майна виявиться більшою ніж страхова сума, то при виплаті страхового
відшкодування застосовується неповне страхування.
Максимальний розмір вартості майна береться із даних обліку майна або запланованої
вартості майна.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.5.
Умови страхування скляних поверхонь
19.5.1. На цих умовах можуть бути застраховані скляні поверхні (вітрини, художньо-оброблене
скло, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, склоблоки, скляне оздоблення
даху чи стін, скло теплиці тощо) та скло вікон (шибок), включаючи рами і профілі, що
використовуються для установки зазначених типів скла (далі – скло).
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19.5.2. Страхова сума встановлюється у розмірі дійсної вартості скла.
19.5.3. Страхова сума може також встановлюватися у домовленому сторонами розмірі на
витрати, що пов’язані з заміною скла, а саме на:
а. оплату робіт зі встановлення скла (переміщення (перевезення, перенесення) скла,
проведення відповідних робіт зі скління, виконання робіт зі встановлення рам чи
профілю, видалення чи демонтаж скла з рам або інших місць їхнього постійного
кріплення, укладки скла);
б. оплату робіт з монтажу і демонтажу предметів, що перешкоджають заміні
пошкодженого скла (жалюзі, грати тощо);
в. оплату оренди і монтажу риштувань, кранів тощо, якщо вони необхідні для заміни скла
на верхніх поверхах.
19.5.4. Страховий тариф на страхування витрат, згідно п.19.5.3 цих Правил встановлюється у
такому ж розмірі, що і на страхування скляних поверхонь.
19.5.5. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.6.1.

19.6.2.
19.6.3.

19.6.4.
19.6.5.
19.7.1.
19.7.2.

19.7.3.
19.7.4.
19.7.5.
19.7.6.

19.6.
Умови страхування цінних речей
На цих умовах може бути застраховано готівку в будь-якій валюті, антикваріат,
незамінні речі, історичні, релігійні та культурні цінності, твори мистецтва, малюнки,
колекції картин, марок, монет, вироби з дорогоцінних металів і каміння тощо.
Цінні речі страхуються на підставі експертної оцінки вартості кожної одиниці майна
окремо з зазначенням переліку майна та його вартості в договорі страхування.
За домовленістю сторін таке майно може бути застраховане на підставі договірної
вартості. Тоді при настанні страхового випадку розмір збитку буде визначатися
виходячи з договірної вартості в межах страхової суми.
Таке майно може бути застраховане за страховим ризиком "Протиправні дії третіх осіб"
за умови, що воно зберігається під охороною чи охоронними засобами.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.7.
Умови страхування "Експрес страхування"
На цих умовах договір страхування може укладатися без огляду та опису майна, що
підлягає страхуванню.
Договір страхування укладається строком на 1 (один) рік, однак страхове
відшкодування виплачується один раз – за першою заявою про настання страхового
випадку за одним страховим випадком. Договір страхування вважається припиненим з
дати, наступної після дати настання страхового випадку, незалежно від розміру
страхового відшкодування.
Страхова сума встановлюється в межах дійсної вартості майна на кожну одиницю
майна за кожною групою майна.
Страхове відшкодування визначається в межах страхових сум, причому при його
визначенні неповне страхування не застосовується.
Страховий платіж сплачується одноразово.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.8.
Умови страхування "Комплексний захист"
19.8.1. На цих умовах договір страхування може укладатися як з оглядом майна так і без його
здійснення відносно всіх груп майна ("нерухомість без оздоблення", "оздоблення",
"нерухомість з оздобленням", "рухоме майно", "інше майно"), за будь-якою
комбінацією груп майна чи їх частин.
19.8.2. У договорі страхування зазначається короткий опис групи "оздоблення" (дубовий
паркет, миючі шпалери, плитка вітчизняна тощо).
19.8.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, застрахованими категоріями майна
за групою "рухоме майно" є:
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а. господарський та спортивний інвентар (газонокосарки, тренажери, велосипеди тощо);
б. електронна, комп’ютерна, оргтехніка, телефони стаціонарної мережі; теле-, радіо-,
відео-, аудіо-, фото- і кіноапаратура тощо;
в. побутова техніка та обладнання (пральні машини, кухонні плити, пилососи,
холодильники тощо);
г. музичні, оптичні та вимірювальні інструменти, а також предмети домашнього інтер’єру
(карнизи, штори, люстри, килими, доріжки тощо);
д. меблі;
е. одяг.
19.8.4. Страхова сума встановлюється:
а. для груп "нерухомість без оздоблення", "оздоблення", "нерухомість з оздобленням" –
виходячи з визначеної Страховиком вартості на 1 м2 площі визначеного майна.
б. для груп "рухоме майно" та "інше майно" – за домовленістю сторін.
19.8.5. За договором страхування встановлюються ліміти страхового відшкодування:
а. на 1 м2 групи чи виду майна;
б. за кожною окремою категорією групи "рухоме майно".
19.8.6. Страхове відшкодування визначається в межах страхової суми та відповідних лімітів
страхового відшкодування, причому при його визначенні неповне страхування не
застосовується.
19.8.7. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.9.
19.9.1.

19.9.2.
19.9.3.

19.9.4.
а.
б.

19.9.5.

Умови страхування продукції (врожаю, продукції сільського господарства та товарів
харчової промисловості)
На цих умовах на страхування приймається продукція (врожай, продукція сільського
господарства та товари харчової промисловості) у зазначеному місці зберігання за
визначеним переліком видів продукції, що підлягає страхуванню.
Під час дії договору страхування Страхувальник зобов’язаний зберігати продукцію
відповідно до норм зберігання.
Страхова сума встановлюється в розмірі вартості продукції, що перебуває в місці дії
договору страхування. Причому Страхувальник зазначає норму витрачання продукції на
місяць.
Страхове відшкодування визначається:
за зіпсовану чи пошкоджену продукцію – у розмірі вартості зіпсованої чи пошкодженої
продукції на день настання страхового випадку;
за знищену, втрачену продукцію – у розмірі вартості втраченої продукції на день
настання страхового випадку. Причому кількість втраченої продукції визначається як
різниця між кількістю застрахованої продукції та кількістю залишків продукції після
настання страхового випадку та вирахування витраченої продукції за період з дати
страхування до настання страхового випадку виходячи із норми витрачання продукції
на місяць.
Всі
інші
умови
страхування
відповідають
цим
Правилам.
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20. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ
Страховий тариф визначається окремо для кожної одиниці майна, групи однорідного майна чи
різних груп майна та розраховується за формулою:
СТ = БТ × К1 × К2 × К3 × К4 × К5,
де:
СТ – страховий тариф за договором страхування;
БТ – базовий страховий тариф;
К1–К5 – коригуючі коефіцієнти за договором страхування.
При страхуванні різних груп майна може застосовуватися страховий тариф групи майна,
що складає найбільшу частку у їх вартості.
БТ: Базовий страховий тариф зазначається у відсотках для строку страхування 1 (один) рік.
В таблицях зазначена скорочена назва страхових ризиків, а саме: В – Вогонь; СЛ –
Стихійні лиха.
Таблиця 1
Майно

будівлі, приміщення

соціальні – лікарні, школи, садки
виробничі – цехи, майстерні
сфери послуг

магазини, ресторани
готелі та заклади культури,
спорту
квартири
дачі
житлові будинки

об’єкти незавершеного будівництва
АЗС, електростанції
гаражі
дамби
споруди

І. Нерухоме майно*

адміністративні

котельні
мости, акведуки
склади
стадіони
теплиці

Страхові ризики
В
СЛ

Всі ризики разом

1,47
1,54
1,66
1,73

1,08
1,09
1,12
2,86

2,55
2,63
2,78
2,86

1,57

2,67

2,67

1,56
1,84
1,76
3,32
1,65
2,6
3,21
1,7
2,04
2,68
3,98
1,7
1,2

1,1
1,15
1,14
1,23
1,12
1,29
1,39
1,13
2,18
2,12
1,52
1,13
0,9

2,66
2,99
2,9
4,55
2,77
3,89
4,6
2,83
4,22
4,8
5,5
2,83
2,1

тунелі
–––––––––––––––––––––––
* – Страхові тарифи наведені з урахуванням страхування нерухомого майна без оздобленням. У разі страхування
нерухомого майна з внутрішнім та зовнішнім оздобленням страховий тариф за кожним окремим страховим
ризиком визначається шляхом множення відповідного страхового тарифу на 1,15.

Майно

ІІ. Рухоме майно

меблі
обладнання, устаткування
рейкові та баштові крани, автокари тощо
с/г та будівельна техніка тощо
відео-, теле-, радіо-, аудіо-, фототехніка
кіно- та, спецапаратура, АТС
оргтехніка (ЕОМ, факси, копіри тощо)
побутова техніка, в т.ч. кондиціонери
банкомати

Страхові ризики
В
СЛ

3,12
2,53
2,35
2,37
4,29
4,43
4,22
4,17
2,32

1,38
1,27
1,24
1,24
1,59
1,61
1,57
1,56
1,23

Всі ризики разом
4,5
3,8
3,59
3,61
5,88
6,04
5,79
5,73
3,55
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Майно
вибухонебезпечні та легкозаймисті матеріали
чи речовини
вироби зі скла, гіпсу, кераміки тощо
тепличні насадження
заморожені продукти
продукція (товари, сировина)

с/г – овочі, зерно, фрукти тощо
м’ясо-молочної промисловості
тваринництва
харчової промисловості, бакалійні вироби
легкої промисловості
лісової і деревообробної, целюлознопаперової промисловості
хімічної промисловості
металургійної та рудної промисловості
паливо-енергетичної промисловості
смоли

будівельні матеріали

ІІ. Рухоме майно

масла, спирт, алкогольні напої
тютюн і вироби з нього
медичні препарати
господарські товари, інвентар, комплектуючі
деталі до устаткування, автомобілів
кабелі, канати, троси, провід,
конструкції, вироби та труби з пластмас
конструкції, вироби та труби з металів
вироби із дерева
залізобетонні, бетонні конструкції,
цегла, каміння, граніт
труби скляні, чавунні, азбестоцементні
плитка, кахель
цемент, гіпс, шифер

азбестові плити, картон
монети, вироби з дорогоцінних металів і каміння
тощо
готівка, твори мистецтва, малюнки,
колекції картин, марок тощо
антикваріат, незамінні речі, історичні,
релігійні та культурні цінності
кіоски

ІІІ. Інше майно

контейнери
канатні дороги, атракціони
оздоблення
рекламні щити, вивіски
лінії електропередач тощо
скляні поверхні
водоймища
земельні ділянки
лісові насадження
інше подібне майно

Страхові ризики
В
СЛ

Всі ризики разом

5,92

1,05

6,97

4,99
2,77
3,25
3,2
3,22
2,92
3,2
2,98

0,71
1,31
1,58
1,56
1,57
1,52
1,56
1,53

5,7
4,08
4,83
4,76
4,79
4,44
4,76
4,51

3,08

1,55

4,63

3,18
1,95
2,14
3,7
3,1
2,34
2,29

1,56
1,35
1,38
1,65
1,55
1,41
1,4

4,74
3,3
3,52
5,35
4,65
3,75
3,69

1,28

1,23

2,51

1,28

1,22

2,5

1,11
3,08

1,2
1,54

2,31
4,62

1,12

1,2

2,32

1,21
1,21
1,17
1,29

1,21
1,21
1,21
1,23

2,42
2,42
2,38
2,52

1,72

1,31

3,03

1,87

1,33

3,2

3,25

1,58

3,46

2,09
1,18
2,06
2,93
2,16
3,13
3,91
0,6
0,25
3,02
0,12

1,37
1,21
1,36
1,52
1,38
1,55
1,69
1,71
1,3
1,6
0,12

3,42
4,45
3,54
4,68
5,6
2,31
1,55
4,62
3,56
0,4
0,24
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ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

Страховий тариф при страхуванні додаткових витрат, здійснених для розчистки
території на місці настання страхового випадку (у разі встановлення на такі витрати страхової
суми) встановлюється у розмірі 50% страхового тарифу за майновими об’єктами.
К1:

Коефіцієнт франшизи
Визначається залежно від розміру франшизи, що обирає Страхувальник та обраних
ризиків. При встановленні франшизи у розмірі, що потрапляє у проміжок між наведеними в
таблиці значеннями, застосовується значення коригуючого коефіцієнта, що відповідає меншому
значенню франшизи.
Варіант 1а Безумовна франшиза
Розмір франшизи, % страхової суми
Коригуючий коефіцієнт

0,0 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,74

Варіант 1б Безумовна франшиза
Розмір франшизи, % розміру збитку
Коригуючий коефіцієнт

0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 25,0
1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,74

Варіант 2 Умовна франшиза
Розмір франшизи, % страхової суми
Коригуючий коефіцієнт

0,0
1,08

1,0
1,05

1,5
1,03

2,0
1,0

3,0
0,97

4,0
0,94

5,0
0,91

К2:

Коефіцієнт короткостроковості
Залежить від строку дії договору страхування. При цьому, кожний неповний місяць дії
договору страхування при розрахунках страхового тарифу рахується як повний.
Кількість місяців
15днів 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Коригуючий коефіцієнт 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
К3:

Коефіцієнт "Бонус-Малус"
Використовується на розсуд Страховика та залежить від кількості страхових випадків за
попереднім договором страхування.
Коефіцієнт визначається відповідно до встановленого класу Страхувальнику за кожним
застрахованим майном чи за договором страхування. При первинному страхуванні
встановлюється вихідний клас 7.
При укладенні нового договору страхування та:
– при відсутності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування тривалістю не менше 6 (шести) місяців – клас понижується на одиницю або
страховик може безоплатно продовжити дію договору страхування на кількість днів на свій
розсуд, але не більше ніж на 2 місяці;
– при наявності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування, загальний розмір яких не перевищив розміру сплаченого страхового платежу –
клас залишається без змін;
– при наявності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування, загальний розмір яких перевищив розмір сплаченого страхового платежу – клас
підвищується на відповідну кількість виплат, що перевищували розмір страхового платежу, але
не менше ніж на одиницю.
Клас
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
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Коригуючий
коефіцієнт

0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,15 1,55 1,70 1,85 2,00

К4:

Коефіцієнт сплати страхового платежу
Застосовується при укладенні договорів тривалістю не більше 1 (одного) року та
визначається за одним із двох варіантів:
Варіант 1
Встановлюється залежно від кількості частин страхового платежу.
Кількість частин страхового платежу
1
2
3
4
Коригуючий коефіцієнт
1,00
1,02
1,03
1,04

6
1,06

12
1,12

Варіант 2
Встановлюється у розмірі 1,0. При чому, строк дії договору страхування розбивається на
періоди страхування кратні 1 (одному) місяцю. Страховий платіж ( СП i ) за i -й період
страхування визначається за формулою:
СП

де:

i

 i

 СП  КК   t j  


 j 1 

i 1



СП

j

j 1

,
– страховий платіж за договором страхування;
КК   – коефіцієнт короткостроковості (К2:), що відповідає кількості місяців  ;
t j – кількість місяців j -го періоду страхування.

СП

К5:

Коефіцієнт врахування інших чинників ризику
У випадку, коли є підстави застосувати два і більше коригуючих коефіцієнти, то значення
цих коефіцієнтів перемножуються.
К5.1:

Коефіцієнт за окремими ризиками
Умови страхування

"Вогонь"
Відсутність протипожежного захисту (для – юридичних осіб)
Наявність власної пожежної дружини (для – юридичних осіб)
Нерухомість з дерева або майно знаходиться в дерев’яній будівлі
"Стихійні лиха"
Майно знаходиться на схилі яру чи в гірській місцевості
Наявність поблизу застрахованого майна водойми
К5.2:

Коригуючий коефіцієнт
1,50
0,80
2,50
1,30
1,30

Коефіцієнт за всіма ризиками

- п.4.3.1 цих Правил (страйків, локаутів, внутрішніх заворушень…)
- п.4.3.3 цих Правил (причин, за які несуть відповідальність треті
особи…)
- п.4.5.4 цих Правил (використання, збереження чи тимчасового
розміщення вибухонебезпечного…) за ризиком "Вогонь"
Інші особливості
Розмір площі нерухомого об’єкта страхування становить:
- від 1000 м2
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Страхування майна без постійного місця знаходження (території
страхування, майно влаштоване на транспортному засобі тощо)

2,00

К5.3:

Коефіцієнт інших ступенів ризиків
У конкретному випадку в залежності від чинників, що впливають на настання
страхового випадку і не передбачені іншими коефіцієнтами коригуючий коефіцієнт
встановлюється у розмірі від 0,3 до 3,0 та застосовується за будь-яким ризиком.
Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених
тарифів складає 40%.

Свідоцтво №03-002 від 26.11.2009

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

сторінка 27 з 28

ТДВ "СК "РІК-АВТОГАРАНТ"

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

сторінка 28 з 28

