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1. зАгАльнI положЕння

1.1. На пiдс l aBi ци\ Правил добровiльноl о с,] ра\) вання вiд Bol невих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ (далi по тексту - Правила) Закрите акцiоверне товариство стрмова компанiя

,, Енергорезерв" (лалi по тексту - Стра,ховик) укладае Договори добровiльного страхування
на випадок пошкодження або знищення майна внаслiдок вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ з юридичними особами ycix форм власностi та дiездmяцми громадянами
(далi по тексту - Страхувальники).

],2, За договором страхування, укладеним на пiдставi цих Правил, Страховик
зобов'язу€ться за обрtовлену договором плату (страtовий платiж, с,Фахову премiю) при
яастаннi передбаченоТ договором подii (стра_хового випадку) вiдшкодувати Страпувмьнпку
завданi внаслiдок цiсi подiТ збитки (виплатити страхове вiдшкодування) в межах визначеноi

договором страхування страховоi суми,
1,3. Сграховик не vac праsа ро'}голош)ва]и олержанi ниv в ре'})льIаIi сво(]'

rlрофесiйноТ дiяльностi вiломостi про Страхувальника i його майновйй стан.

1.4. Стра,\увмьIrик ма€ право при укладаннi Доловору стахування призначити
громадян або юридцчЕих осiб (вигодонабувачiв), якi можlть зазЕати збиткiв в результатi
на(тання c,l рiL\ового випадку. для о гриvання с lpa\oBolo вiдшкодування. а також замiнюва t и

ii до настання страхового виладку, якUlо iнше не передбачене ,Щоговором страхування,

2. оБ,€кт сTPAхУBAHIUI

2.1. Об'ектом cтpa,xyBal{H' е майновi iнтереси СтрахувальникаJ що не суперечать
законоцавству Украiни. пов'яtанi j володiнням. корисryванням i розпорядженняv vайном. а

саме:,
2.1.1, Нерухоме та р}о(оме майно - будiвлi, господарчi булiвлi, спору.ли, транспортнi

засоби, товарЕо-матерiальнi цiнностi (надалi - ТМЦ) та iнше майно, що належить
Страхувмьнику та вiдображене в його бмансi. якщо Сlрахувальником е юридична особа.

Булiвлями в цьому KoETeKcTi е Bci будiвельнi споруди (виробвичi, адмiнiстративнi,
соцiально-кульryрного лризначевня, громадського користування, житло), збудованi з дерева,
Uегли. хаменю. бетоLtу або ( с)цiльноvе]меsиvи конструкцiями,

Тимчасовi споруди, намети та iнmi пiдсобнi примiцення, спорулжуванi .аля промiжних
цiлей, страх},1оться тiльки в тому разi, якщо це передбачено особливпми умовами Договору
страхування.

Господарськi бlлiвлi в uьоvу контексгi ( rаражi. навiси. кригi плоrчi. склади. огорожi
(за_хиснi засоби) тоцо,

Спорули в цьомч конtекслi i хоv)нiкацii. (исlеvи. апараlи. сганки. передаtочнi
механttrли tасиловi машини.iншi механilvи га присг?оj виробничо-технолоl iчного циклуза
умови, що Bci ixнi елементи розташованi в тому технолоliчному звязку мiж собою та
використову,tоться для тих речовпн та MaTepiaJIiB, якi вiдображенi в технiчному регламентi,
монтажно-техяiчних схемах та iнших докуNtентах, якi описують виробничий цикл.

Транспортнi засоби в KoHTeKcTi цих Правил це - автомобiлi, трактори, електрокари!
мотоцикли та iнmi самохiднi механiзми. якi викон)ють транспортнi. тягловi, збиральнi та
iншiроботи.

Товарно-vаr epiM ьн i uiHHocli в uьоvу KoHteKctic продукцiя. сировина. маIерiали,к
власнi, так i придбапi Страхувальником з метою ix переробки, а також запаси ToBapiB на
складa\. у маIазина\, в не]авершеноv) виробничгвi,



Застрмованими також мох)ть 0rти:
- внlтрiшяе та зовнiшЕе оfдоблеяня будiвлi,

елеюроприлади;

пре;lлrети iHTep'cpy, обстановка. )

- },статк},ваяня та обJадlIання б1']tiвельного \1ай,lанчrlка] тиNlчасовi будiвjli i спор)'Ди.

риrчryвапня, будiвельнi лiси, iнжeнepнi Mepeжi тощо;' 
- об'е*., будiвtlицтва, в тому числi булiвельнi матерiали i KoнcTpyKuii, необхiднi для

проведенвя будiвельних робiт, що зберiгаються на будiвельному маЙданчйку, а також

еле*"яти iMaтepiaJ,lи, що призначенi для проведення пiдготовчих робiт на будiвельному

маЙданчику:
- об'екти монтФку, в тому числi при/у прочесi монтажу та пробному пуску yctx видlв

машин, мехавiзмiв та конструкцiй;
- землерийна TexHiKa i обладнанrЯ (бульдозери, екскаватори тощо), дорожньо-будiвельна

TexHiKa (скрепери, катки, асфальтоуктIадчики тощо), булiвельпа TexHiKa m устаткryвання для

про""д"пп" булi"епьяо-мо"тажн"х робiт, закрiплена за об'екгом будiвництва (крани,

пiдйомяики, бетономiшмки тощо). rсpiм it експлуатацii на дорогах загального користування;

- iяше майно. яке належить Страхувальнику;
2.1.2. Майпо. придбане Страхувальником у кредит;

2.1.З, Майно, mримане Страхувмьяиком за договором оренди, прокатуJ лiзингу, наЙму

якщо воно не застраховаяе орендодавцем;
2,1.4. Майно, прийняте СT рахувальником у заставу,

2,2. Р) хоме майно. як прави,tо. береr ься на с грах) вання 1iльки в гоvу мiсцi

(примiщеннi або територii), якi зазначенi в,Щоговорi страхуваяня, При перем iщен н i р}хомого
майна за межi цього мiсця чинвiсть ,Щоговору страхування для даноIо майяа припиняеться,

якщо iнше не обумовлено особливими умовами Договору стра_\ування,

2.3, Страхувапьником може б}ти укладено ,щоговiр стрaжування всього майна або

частини майна: окремого об'скlа, машин, будiвель, обладнання, iнших товарно-матерiальник

цirrностей у повнiй BapTocTi (.лалi - впбiркове Фра\ування), зокрема майна, переданого в

оренд. лi{инг. прокаl,
2.4. Можливе стра\ування на час проведення експериментмьЕих аЬо дослlдницьких

робiт або експонуваt ш на виставцi, коли майно стра.хуеться на час, який визначаеться з

моменту, коли воно було взято з постiйного мiсцезнаходженЕя у музей, на виставку, для

упаковки з мЕтою наступного транспорryвання до мiсця проведенн' випробувань або

експонуванЕя i впродовж перiоду тил!часового скпалYвання, випробуваяня, експонування та

зворотнього транспортування до тих пiр, поки це майно не буде встановлено на його

посiiйне мiсцезнаходrкення у пулктi, зtLзйаченоNlу у Договорi страхуваяня, якщо iнше не

лередбачене Договором страхування,
Перелiк об'еrгiв може бутlI допов}lениЙ за узгодженням cTopiн, цо мас б}ти

вiдображеЕо в договорi стржування.

3. ПОРЯДОК ВИЗНЛЧЕНЕЯ СТРАХОВИХ СУМ

3,1. .ЩоговiР страхуваIJнЯ майяа моя(е б)тл укладенО по балансовiЙ, оцiннiй або

договiрнiй (заявленiй) BapTocTi, Розмiр страхово]' с) ми не може перевицувати дiйсну вартiс,гь

маЙна, що страху€ться,
3,2, Страхова сума встановлюеться ло:
- бlлiвляv. спор)даv. пере,]аlочним приладам. vашинам. обладнанню га iншим

основЕим засобам - в розмiрi балансовоi або договiрпоi BapTocTi;



- товарно-матерiальним цiнностям як власного виробництва, так i придбаяим
Страхувальником - в розмiрi фактичноi coбiBapTocTi. по дотовiрнiй BapTocTi або у цiнах, якi
лiяли на день укладаняя Договору стрЦування;

- об'ектам у стадii незавершенgго будiвництва - в розмiрi BapTocTi матерiальних та
трулових витрат, фактично здiйснених на час укладання .Щоговору страхування або по

договiрнiй BapTocTi;
- продукцir в процесi виробництЁа та обробки - в розмiрi BapTocTi вптрэчено] сировини

та трудових витрат, фактично здiйснених па час укJIадання Договору стрмування або по

логовiрнiй BapTocTi;
- експонmам виставок! музейпим цiнностям, колекцiям, авторських роботах.

антикварiату - в розмiрi ii Bapтocтi, згiдно наданих Страхувальником лоцментiв або
експертноi оцiнки.

3,3,,Щоговiр страхування майна, яке отримане Страхувмьником по доIовору майнового
найму або l.iрийЕяте Страх}вмьником вiд iнших юридичних або фiзичвих осiб для
переробки. рсмонту1 перевезення, на комiсiю! у заставу, зберея(ення, укладаеться в повнiй
Bapтocтi цього майна на пiдставi данш( бухIалтерського облiку юридичноi особи, якiй
наlеr(ить це маЙно або докумеItтiв про лрйЙняття Taкolo маЙна (за вирахуванням зносу),

3,4. За боrсанням Страхувапьяика майЕо може б}тlr застраховане у визначеному
прочентi (частцi) вiд його Bapтocтi. LИ частка не Mo)ke склала[и менше 10О; BapTocTi майна.

З.5. По Договору страхувавня може б}ти встановлено розмiр власно-t )частi
Страхувальника у вiлшкодуваннi шкоди (франшиза). При здiйсненнi виплати сума страхового
вiдшкодування зменшуеться на розмiр франшизи (безумовна франш!lза), встановленоi
Договором страхування.

3,6, Стра,хова сума у зв'язку iз змiною Bapтocтi майна (iнфляцiя, iндексацiя) пiд час дii
,Щоговору cTp yBarrrrя може б)ти збiльшепа за бажанням Стрмувмьника на пiдставi його
письмовоi заяви при yMoBi додатковоi сплmи стржового платежу, У цьому виладку до
дiючого ,Щоговору оформлясться додаткова уIода! в якiй вiдобрalкаIоться зазначенi змiни, та
яка стас невiдlемною частиною Договору стрмуваllня,

4. стрлховI ризики

4,1. Стаховими ризпками, на випадок яких провадиться стра_хування за цими
Правилами, е TaKi подii, якщо iнше не передбачено !оговором страхуванняi

4, |.|. Ппшкодження або rницення TасIга\ованоlо vайна BtlacJliдoK пожежi.
Пiд пожежею розумiеться виникнення вогню здатного самостiйяо поширrоватись поза

viсuями. спецiмьно призначениvи для розведення la пiдгримки вогню,
ЗбиIки. llоs'язанi l lавданняv шкоJи lacIpiцoBallov) майн) внаслi,]ок дiТ воlню. якUlо

це пе е наслiдком пожежi, в тому числi в васлiдок обробки застрахованого майна вогнем,
iншою термi.tною дi€ю на нього з метою переробки1 сушкlt, варки, кип'ятiння, гладiння,
жарiння. плаs.lенllя lощо. Сlраховиком не вiдшкодов)юlься. якцо iнше не llередбачено
Договором страхування,

lliдлягають вiдшкодуванню збитки, пов'язанi iз здiйспенням заходiв цодо рятчвання
застрахованого майна, для гасiння по)l(ежi або попсредження поширення вогню, якщо lle
передбачене Договором страхування.

4.1,2. Пошкодження або зЕищення застраховдного майна внас"qiдок стихiйних
явищ, а саме: бурi, вихоруl землетрусуj удару блискавки, виверження вулкану! обвалу! зсуву,



паводку1 повенi, селю, просiдання'' rрунту, дiТ rрувтових вод, надзвичаЙних для даноi
мiсцевостi морозiв та снiгопадiв, граДу, зливи.

4,2. Зазначенi у пунктi 4.1, цих Правил випадки визнаються страховими1 якцо вони
мми мiсце пiд час дi] Доrовору стрФlувапЕя.

5. ВИК"IЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКIВ I ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5,1, Страховик не бере на стрaL\уванпя! якщо iяше Договором не передбачено, TaKi
предмети:

5.1,1, Готiвковi грошi (як нацiонмьяу, так i iноземну вмюту), цiннi папери (облiгацiТ,
чеки, акцii тощо), дiлову документацiю, фотозпiмки, слайди, яосii даних (перфокарти,
магнiгнi п,liвки. комп'ю,ернi дискеlи Ia диски i raKe iншеll

5.I.2, Вироби з кошlовноlо la напiвкошlовноtо камiння. дорогоцiнних vегмiв. '<грянi
вироби, вироби, виготовленi з використанням хгра;

5.1.З, Кулыовi цiнносli. фiлагелiсlичнi. нlviзмаlичнi та iншi колекцiТ. карlини.
сýльпт)ри. антикварнi la iншi предvеlи. якi маюгь х5ложню цiннiсть. рiдкiснi книги la
будь-якi iншi раритети (KpiM випадкiв страхування на час проведеяЕя виставки тощо, але з

додатковими умовами, що обумовлюсться конкретним Договором страхування);
5.1 ,4, Дiлов) деревин). ]рова на л icociKax t а пiл час сплав5:
5.1.5, Транспортнi засоби вiд угону;
5.1.6, Худобу, посiви сiльськогосподарських культур, фруктово_ягiднi насадження.
5.2. Страховик не несе вiдповiдмьностi (не вiдшкодовуються Страховиком вiдповiлнi

збитки):
5.2.1. За шкоду та збиток, якi стatлися внаслiдок, якщо iнше не передбачено Договоромi
5,2. l, L'lac roc1 вання ядерноi зброI:
5.2.1.2, Впливу прояикаючоi радiацii, радiоактивного забрудненпя будь-яким ядерним

пмивом або вiдходами вiд згорання ядерного палива (маеться на увarзi процес ядерного
подiлу);

5,2,1.З. Вiйни, вторпlевь) нападiв зовнiшнього ворога, вiйськових дiй будь-якого ролу
rнеT межно вiд оголошення вiйни l. громадянськоi вiйни lабезладь:

5,2.1.4. Заколоту, воснних або цивiльних повстань, бунту, заворушень, революцiй,
узlрпачiТ влади. воснних переворо,liв. воснного положення або iнших подiй, внаслiдок яких
оголошуеться та пiдтримуеться во€нне положенпя або стан блокади;

5,2,1.5. AKTiB тероризму) rцо в цьому випадку припускае використання насильства з
полiтичвою метою;

5.2,1.6. Конфiскацii, реквiзицii, нацiонмiзацii, знищення майна за нака]ом цивiльцих,
военвих влад або митницi за мiсцем знаходження застрахованого майна.

5.2,2. За збиток або витрати, (якщо iнше пе передбачено Договором ) спричиненi:
5.2.2,1. Автотранспортцим засобам, засобам пересуванl]я по дороI.ах, включаючи

додаткове устатк}ъання, причепиl якщо вони зндходяться за межами мiсця страхування,
зазначевого в Договорi страхування;

5.2.2,2, Майну внаслiдок навмисних дiй або грубоi недбмостi Страхувмьника (в тому
числi з метою збiльшення розмiру cTpaxoBolo вiдшкодування);

5.2.2.3, Майну, якцо безпосередньою причиною збиткiв було порушевня встановлених
законом або iншими нормативпими актами правил технiки безпеки, технологiЙ виробництва,
або iнших встановлених нормативiв, а також порушення умов [оговору страхування;



5.2.2,4. Майну при неминучих в процесi роботи або тих, що витiкають з неТ виладкiв
самозапалюваяня, бродiння, гниfгя, корозii. природного зяосу або iнших природних
власlивосгеЙ окречих предмегiв la магерiалiв,

5,2.З. Стрмовик не несе вiдповiдмьнiсть (якщо iнше не передбачеяо Договором
сгра\ування) ]а збигок або виlраlи. спричиненii

5.2,3,1. Тiй частиt{i застрахованого майна, яка використовусться в режимi, який
вiдрiзняеться вiд звичайItого, пiд час будь_якого ремонryj випробування, настройки,
технiчного обслуrовування;

5.2.3.2, Будь_якiй частинi елекцlичного устаткуванЕя або установки, яка постраждала
вtlаслiдок прямого витоку електроенерIii або надмiрного навантаження мережi, або через
коротке замикання, перевантаження;

5,2.3.З. Майну Стрмувaшьника, проданому з будь-якими умовамп, переданому в повне
господарське розпоряджеЕня або в розстрочку пiсля того, як це майно було лередане
покупцевi;

5.2,З.4. Енерrетичним, комунiкацiйним, передавальним або розподiльним лiнiям;
5.2,З,5. Пiдвминам будiвель, несуrим cTiHaM, обладяанню та бойлерам, якщо ix

пiдвмини знаходилllсь Еижче вiд лiдвмьного поверху або земляноi поверхнi у випадку
вiдс}тностi пiдвалу;

5,2.З.6, Пiдземним трубам, димоходам, водостокам;
5,2.З.7. Майну у зв'язку iз застосуванням вибухових речовиЁ та iнших хiмiчних сполук

або cyмimi речовин, здатяих до цвидкоi екзотермiчноi реакцiТ, яка супроводжусться
видiленням великоi кiлькостi телла або газiв, спецiально призначених для проведення
вибухiв у тiй чи iншiй формi, або для екзотермiчних реакцiй в режимi теплового вибуху для
саморозповсюджув?UIьвого високотемлерат}рного синтезу] спалювання з метою отримання
енергiТтощо;

5.2.3,8. Майlrу при обробцi вогнем! теплом] iншому термiчному впливi на майно з
метою переробкц або з iншою метою (сушiння, варiння, прасуванпя, коптiння, смаження!
гаряча обробка, плавлення, пiролiз тощо);

5.2.З.9, МайЕу при пошкодженнi тиском, якиЙ виник внаслiдок вибуху, а також обробцi
вибухом або тиском з виробничою або iншою метою (зварювання вибухом, нанесеппя
локрить ударною хвилеюj змiцнеЕня матерiалiв вибухом, пересування вибухом, сиятез
речовини пiд час вибухуj вибци в камерах згораннJI двиrунiв рiзного тиuу, штамповка
тиском, лиття пiд тиском тощо);

5.2.3,10. Майну пiд впливом дiй гризунiв, паразитiв комах, грибка, якцо iнше не
передбачено умовами договору.

5.2.З.l l. Майну вЕаслiдок крадiжки або розкрадапня майна пiд час або пiсля страхового
випадку (якщо iнше не передбачене Доrовором страхуваI]ня).

5,3. Не вiдшкодовуоться Стрмовиком пепрямi збитки, якцо iнше не передбачепо
[оговором сцlахування] а саме:

5,3,1. Пов'язанi з вимушеним простоем або перервою у виробництвi, яка сталася
внаслiдок пошкодження! знищення або викрадення застрахованоIо маЙЕа, лов'язанi з
поточними витратами Страхувальника по продовженню господарськоi дiяльностi, тобто
витратами, яких Страхувальник продовхте пеухильно зазнавати в перiод перерви у
виробництвi, а саме:

5.З.1.1, Виплата заробiтноТ платнi робiтникам та службовцям;
5,з.1.2, сплата платежiв органам соцiаltьного стрaL\уванпя та авмогiчнi iM платежi;



5.З.1.3. Сплата за ореttду прl{мiщень, устаткування або iншоrо майttа, орендованого
Страхувальником для ведення госfIодарськоl дiяльностi. яхщо за рlовами договору оренди
платежi пiдлягають сплатi незмежЕо вiд факту пошкодженвя або зЕищення ореЕдованого
маЙна;

5,3.1.4. Сплати податкiв та зборiв, якi стяIуються незчUlежно вiд результатiв
господарськоТ дiяльностi пiдприемства; податкiв на продФк, з обороту, iншi анмогiчнi iм
подmки та збори, мито, надзвичаЙяi лодатки та збори;

5.3,1,5. Виплата лроцентiв за кредитами або iншими залуlеяими коштами, якцо цi
кошти змучмися для iнвестицiй в тiй галузi дiяльностi, яка була припинена через настання
страхового випадку, передбачеяого умовами страхуванпя;

5.З.1.6, Амортизацiйнi вiдрахування за нормами, встановленими для пiдприемства
Страхувальника;

5.З.1,7, Витратп по операцiях, якi fiе мають безпосереднього вiдношення до
господарськоi дiяльностi Страхувальника;

5.3.].8, Виплата лiцензiйних та авторських впЕаIород, винагород винахiдникам! сплата
сl ра\ови\ премiй:

5.3.1.9. Витрати на перевезення ToBapiB, якi вiдправляс Страхувальник, та повязавi з

цим витрати;
5,3.1.10, Сплати неустойки, штрафiв, пенi за невиконаяня договiрних зобов'язань

Страхувальником перед партнерами;
5,.}, l ,l L Втра ra прибlп к5 вiл lосподарськоi дiяльностi,

6. TEPNIiH тА мIсцЕ дIi договор},стрАхувдння

, 6.1. Договiр страхуванпя укладаеться на TepMiH вiд 1 мiсяця до 1 року, якщо iнше ним не
передбачене,

6.2. Договiр страхування набирае чинностi з момент} внесення першого страхового
платежу, якцо iнше не передбачено flоговором страхуванЕя.

6.З. Вiдшкодування збиткiв, що стаlIися до наб}rгтя чинностi !оговору страхування не
здiЙспюеться.

6.4. ВiдповiдальЕiсть Страховика щодо вiдцкодування збиткiв розповсюджусгься на
застраховане майЕо, що знаходltться на територii, визначенiй у ДоIоворi страJ(ування
(конкретно: територiя пiдприемства, цеху, виставки тощо).

6,5. ,Щоговiр стрмуванпя дiе натериторii, визначенiй в Договорi страхування.

7. IIОРЯДОК УКЛДДАНIIЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВЛНIIЯ

7.1. За бажанням Страхувальника !оговiр страхування може б}ти укладений з
включенням одного або Bcix ризикiв, передбачевих в п. 4.1, цих Правил,

7.2. ,Щля укладання Доrовору стра\ування Сцtахувальник надас Стра\овику наст}пнi
документи або iншим чином заявляе про свiЙ HaMip укласти договiр стра,\ування:

7.2.1. Письмову заяву_опитувaшьник за формою, встаtовленою С,траховиком, пiдписану
С rраr.увальником. а саvе:

- керiвником (його заступником), головним бухгмтером та засвiдчену печаткою
юридичвот особи-страхувальника;

- фiзичною особою-Страхувальником;
7,2,2. Довiдку таlабо опис майна з зазначенвям страховоТ суми. Зазваченi докl.tиенти

повиннi б}ти пiдписмi Страхувальником.



7.З. При укладанЁi Договору страхуванн, Страхувальник повинен надати Стра,\овику:

7.3.1, Можливiсть отлян}ти мtЙно, яке пiдлягае страхуванню. та провести експертизу по

оцiяцi ступеня ризику настаняя страхового випадку;
7,3,2. Bci яеобхiднi данi про щайно, яке Страховик бере на страхування;
7,з.з, Всю iнформацiю про вiдомi йому ризики, TaI(i як небезпечнi властивостi

використовуваних та отримуваяих речовин та MaTepiMiB, небезпечнi виробничi процеси та

операцi'i, небезпечне розташування та iншi аЕалогiчнi вiдомостi;

7.З.4, lЕформацiю про договори стрzL\ування, укладенi стосовно цього майна з iншими

Страховиками.
7,4, Страхувальнtrк несе вiдповiдальнiсть за правдивiсть iнформачii, яку BiH надае. У

випадку наданяя заздаJIеIiдь неправдивих даних Стрaйовик мае право вiдмовити у виплатi

стра"\ового вiдшкодування при HacTaHHi с lpaxoBol о випадку,

7,5. Фап )кладення fioroBopy сrржlвання може посвiлчуватись стрzцовиv свiдочгвоv
(страховим сертифiкатом, стр,жовим полiсом), що е формою Договору страхуваняя.

7.6, При укладаllнi Договору страхуванЕя па новий TepMiH i вiдслностi виплат

стрмового вiдшкодуванн' за минулий перiод, Страховик може надати Стра\увальнику

цорiчну знижку в розмiрi вiд 5%.

Загмьна зпижка за весь перiод страхування не може перевищ)вати 507о вiд визначеноi

cтpaxoBoi npeМii на перший piK страхування.

8. прАвА тА оБов,язки cTOPIH

8,1. Стржовик мае право:
8.1.1. Протягом TepMiHy позовпо'.l давностi, визначеного законодавством Укра'iни, з дня

проведення виплати страхового вiдшкодJвання вимагати його повернення, якцо на те

виникнуть пiдстави, передбаченi чиЕним законодавством Украiни або умовамй Доловору
стжування;

8,1,2. Перевiряти достовiрЕiсть наданих йому Страхувальпиком вiдомостей та вимагати
вiд Стра\увальника виконаt{Ея умов Договору с,гра,\ування;

8,1.З. Перевiряти дотримання норм технiки безпекп, технологii виробництва в частинi
1абезпечення безпеки виробницlва. iнших всlановлених нормаIивiв га власни\

розлоряджень, а також правильнiсть повiдомлених Страхувмьником даних;
8.1,4. Робити додатковi запити про вiдомостi, пов'язанi зi страховим випадком! у

правоо\ороннi органи. орlани пожежного налля,лl. меличнi 1сrанови. iншi орlанiзаUi-t.,Ki
мають iнформацiю про обставини стржового випадку;

8,1.5. Достроково припинити дiю Доrовору страхування на умовах цих Лравил;
8.1.6. Протягом перiоду дi'i Договор) страхування перевiр,(ти стан об'€кта, взятого на

страхування;
8.1.7, За поIодженням зi Стра\увмьником передати право здiйснення наглrду та

iнспекцii об'екта, взятого на страхування. iнurим органiзацiям. якi мають право здiйснювати
такий нагляд.

8.2, Стра,\овик зобов'язаний:
8.2,1, Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами сIрмування;
8.2,2, Протягом двох робочих днiв. як тiпьки стане вiдомо про настання страхового

випадку, вжити заходiв для оформлення Bcix пеобхiдних документiв для своечасноi виплати
cтaxoBolo вiдшколYванпя Страхувaцьцику;

8.2,3. При настапнi страхового випадку здiйснити виплаry страхового вiдшкод}вання у
передбачений Договором TepMiH. Страховик несе майнову вiдповiдмьнiсть за несвоечасну



виплаry стрaLхового *iоrп*оду"ч"п"'i .r"rом сплати неустойки (штрафу, пенi), розмiр якоi
визцачаеться Договором cTpaxyBaHHl;

8.2,4, Вiдшкодувати витратц, пояесенi Страхувмьяиком при HacTaHHi стр;Lкового

випадку цодо запобiгання або зменцення збиткiв, якцо це передбачено р{овами Договору;
8,2,5. За заявою Сlра,\}вальника } pali ]дiйснення ним заходiв. цо зvеншили страховий

ризпк, або збiльшепня Bapтocтi майпа переукласти з ним Доrовiр стржування або внести
змiни до нього шляхом укладенlш додатковоi угоди до ДоIовору страхування;

8,2.6. Тримати в та€мницi вiдомостi про Страхувальника i його майновий стан, за

виЕятком виладкiв, передбачених законодавством Украiни.
Умовами Договору страхуваняя можрь бли передбачепi також iншi обов'язки

Стра_\овика.
8.З. Стрмувальник мас право:
8,З.1, При збiльшевнi або iндексацi-l Bapтocтi майна протягом строку дii [оговору

страхування збiльшувmи сцaltову суму! або при впровадженнi заходiв, що зменшили ступiнь

ризику! зменшити розмiр cтpaxoBolo платежу. а також вносити iншi змiни та доповневня до

Договору страхування за погодхенЕям iз Страховиком;
8.3,2, У випадку втати Договору страхування (cтpa,{oBolo свiдоцтва, сертифiката,

полiса) в перiод чинttостi Доrовору страхування звернутися до Страховика з письмовою
заявою про видачу дублiката;

8,З.З. Достроково припинити дiю Доловору страхування ва умовах цих Правил.
8,4. Страхувальник зобов'язаний:
8,4.1. При укладмнi ,Щоговору страхування надати Страховику iнформачiю про Bci

вiлочi йоvу обс]авини. шо vаюlь icrotHe значення для оцiнки сDпеня ризик}. iнадалi
iнформувати його про будь-яку змiну страхового ризик7 протягом TepMiHy дii !оговору
страхування (наприклад, про факти реконструкцii виробництва; замiни сировини, речовиIr,
Maтepiалiв, якi використов},1оться; змiни поспiдовностi технологiчних операцiй, схеми та

режиму лроцесiв; припинення виробяицтва або с).ггевоi змiни його характеру; пошкодження
або знцщеЕЕя застрахованого майна незапежно вiд того, чи пiдлягають TaKi збитки
вiдшколчванню Страховиком тоцо).

8.4,2, Своечасно вносити cTpMoBi платежi в обсягж та в строки, встановленi [оговором
стрмування;

8.4.З. Повiдомити Страховика про iншi лiючi ,Щоговори стра,хування щодо цього об'екта
страхуваяня;

8,4,4. Вживати заходiв щодо запобiгання та зменшення збиткiв, завданих внаслiдок
настання c'lpaxoвolo вIпаДi{Т;

8,4,5. Повiдомити Страховика про настання cтpaxoBolo випадку в TepMiH, передбачений

умовамп страхування;
8,4,6. Ставитися до застрахованого майr{а так, вiби воно не е застрмовалlим;
8,4.7. ,Щотримуватися конфiденцiйностi у стосунка\ зi Страховиком, не допускати

передаваЕня TpeTiM особам iнформацi'i, яка е комерцiйною тасмницею Страховика;
8.4.8. Не вживати самостiйно нiяких заходiв щодо здiйснення права вимоги до осiб,

винпих у завданнi збитку) а передати право Еа вимогу Страховику;
8.4.9. Вживати заходiв щодо попередження та зменшення збитьJ при HacTaHHi

страхового випадку;
8,4,I0, lримати lастрахоsане чайно ) вiдповiдностiдо прогипожежних ra iнших Hopv

безпеки, забезпечувати виконання вимог органiв нагляду, дотримуватись правил
експлуатацii;



8.4.1l. письмово повiдомитLl Страховика про реоргаяiзацiю або лiквiдацiю
Сlра\)вмьника_юридичноi особи:'

8.4.12. Надавати за вимогою Страховика данi 6}r(гмтерськоIо облiку та звiтностi на
пiдставi первиявих бухгалтерських документiв 1iнвентарних карток облiку основних засобiв,
платiжпих вимог, рахункiв_фактур, яакладних, розпоряджеиь про внутрiшн€ перемiцення
застрахованого майна, кttиг змишкiв товарно-матерiальних цiнностей), iнвентаризацiйних
змишкiв невикористаних MaтepiалiB.

умовами f{оговору страхування мож)ть б}ти передбаченi також iншi обов'язки
Страхувмьника.

9. дIi стрАхувАльникА при нАстлннI стрдхового випАдку

9,1. У випадку знищення або пошкодження застрахованого маЙна Стра,хувальник
зобов'язаний, якщо iнше не передбачено Договором стрaLхуваяня:

9.1.1, вжити заходiв цодо рятуваппя та збережеЕня пошкодженого майна, усунення
причип! якi сприяють виникненпю додаткового збитку;

9,1.2, Протягом 48 годин сповiстити Страховика зaвначеним в Доловорi страхування
способом про загибель або пошкодження застрахованого майна. Якщо закiнчення
вицезгаданого TepMiHy для подачi заяви про загибель або пошкоджеЕня маЙна припадас на
виIiдний або свяlковий день. lo oclaHHiM днеv для подачi ,lмви вважаrться перший ,]а ниv
робочиЙ день;

9,1,З. У випадкУ пошкодженнЯ застрахованоIО маЙна зберегтИ ДО ПРиб},ггя
представника Страховика все майно! яке зatлишилося, як лошкоджене, так i не пошкоджене;

9.1.4. Невiдкладно повiдомитп лро страховий випадок вiдповiдцi органи (наприклад,
МНС),,а також зверн}тпся з письмовою зrшвою до ц]lх оргапiв для пiдтвердження факry
втрати майна, зIiдно чинI{ого законодавства;

9.1,5, Надати Страховику можливiсть провести огляд та обстеження пошкодженого
застрахованого маЙна для визЕачення причин та розмiру збитку. Представник Страховика
мае право почати огляд мiсця подiiJ не чекаючи письмового повiдомлення Стрмувальника
про збиток. Якщо СТра\увальпик абО його представник вiдмовляють йому в цiй можливостi,
lo Сграховик vас право вiдvовити ) виплатiстра\ового вiдшкод)вання;

9.1.6, Надати С'трмовику можливiсть брати 1":асть у зaжодах по зменшенню збитку та
рятуванню застраховаяоло майЕа. Участь Страхувальника в заходах по рятуванню та
збереженпю застрахованого майна не може розглядатися як визнання його зобов'язання
виплатити c'I?alxoBe вiдшкодування;

9.1.7. Надати Стржовику Bci необхiднi документи, що пiдтверджую,rь настапня
страхового випадку, його причиЕи та розмiр збиткiв,

9,2, Пiсля отримання повiдомлення про страховий вппадок Страховик зобов'язаний за
свiй рахунок провести експертtrзу по впзначенню суми збитку a"rц"поaо, llошкодженого
майпа,

Якщо Страх)ваJьник не зго]lен з рез\jlьтатаIrll експертизи! BiH N{ac

рез\,]lьтати в сулоl]оýl\,порядкч та гiровссти пoвToplll сксгlертизч. Ilри
п ol]] орн\, ексл ерт из\ I]ece Стра\},вальник,

право оскар'+iити

цьо]!J\ витрати lla

10. IIЕрЕлIк док}мЕЕтIв, яш пIдтвЕрдж}.Iоть нАстАнЕя стрАхового
ВИПАДУ ТА РОЗМIР ЗБИТКУ. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХIД ДЛЯ ВИПЛАТИ

СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАНIIЯ
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l0.1. Для отримання стра\овогd вiдшкодування Страхувмьник зобов'язаний надати
Стра,\овику змву на виплату страховоЁо вiдшколчвання,

l0.2. Разом iз зазначеною вице змвою лро виплаry с1рахового вiдшкодуваннi
Страхувальник зобов'яlаний надати Сtраховику Tafii цокуменlи:

10.2.1, Договiр страхування або ираховпй полiс (свiдоцтво, сертифiкат), який свiдчить
про фаItт укладання ДоIовору страхувапня;

10.2.2. Акти, довiдки та iншi документи з компетеmних органiв (пожежноfо нагляду,
гiдрометеослужби, МНС тощо), якi свiдчать про факт настання страховоло випадку та його
причини, розмiри збитку;

10,2.З. Перелiк лошкодженого або знищеного майна iз зазначенням його Bapтocтi та
стра,\ових сум;

10.2.4. Необхiднi документи, що пiдтверджають Bapтicтb майна (квитанцii, виписки з
iввевтарних книг, рах},1{ки, Еакладнi ва придбане майно);

10.2.5. ,Щокументи, якi свiдчать про проведенi та (або) необхiдвi витрати на ремоЕт
(вiдновлення) майна] яке постраждало;

10.2.6. Iншi документи або вiдомостi по запиту Страховика, необхiдвi для зlясування
обставин страхового випадку,

10.3. Страховий акт складаеться Страховиком протягом двох робочих днiв пiсля
надавня Bcix необхiдних документiв, якi пiдтверджl+оть настання стр.rхового випадку та
розмiр збитку.

10,4. У Доrоворi сlрахувацня може б)ти передбачено, цо при зверненнi за виплатою
стрzцового вiдшкодування Страхува-qьяик зобов'язаний надати Страховику Bci документи та
вжити Bcix за,\одiв, необхiдних для здiйснення права вимоги до особи (oci6), винних у
HacTaHHi сlрахового випадку. Договором страхуваrня також може б}ти передбачено, що
якцо Страхувiшьник вiдмовиться вiд права вимоги або здiйснення цьоIо права виявиться
не\lожливиv ] йоlо вини. Страховик'}вiльня. гьс' вiд виплаlи сц)ахового вiдшкод)вання в

розмiрi, що вiдповiдас завданим йому зазначеними вище дiями (бездiяльнiстю)
Страхувальника збиткам.

У випадку, коли виплата вiдшкодуваЕня вже проведена, СтрахJъальник зобов'язаний
поверя}ти Страховику суму, яка вiдповiдае цим збитк,lм, в строк, якиЙ яе перевищу€ один
мiсяць з двя отримання виплати,

Il. ПОРЯДОК I YNIOBII ВIIП"ILА.ТII СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ

11,1, При HacTaHHi страIового вI.1падк\ CTpaxoBI{l( зобов'язаний провестll виплат\,
страховоlо l]iдшкод},вання 1,вiдповilностi ло yrrloB Договору страх\,вання,

1 1,2, C,r,paxoBe вiдшriод\,вання виплач\сться:
l 1,2,l, rlри llовlliй загибелi. крадiriцi Nlaliнa - в po;llipi iiого дiйсноТ (вiдновноi) Bapтocli

за винятком знос). бе])Nловrlо'i франшrtзrt та BapTocI,i решти |чlайна. Ilридатного,:]]lя
l о l.f,п ошо,о Bll rприс la U рч. .l, |( нс бi, ьшс с tparoBoi .t rtи:

11.2,2, при частково\r\,поUJкоjl]кеннi \rarjlla за виняткоN{ знос! та безч\{овноi фраIlшизи -

} poз\lipi рiзницi Nli)i заявJснок) cтpa\oвolo ct'ltoto l,a вартiстю реш1]1 ]!1айна, при/]атllого дjя
поjlал!шоfо викорllстання: а при cTpa\\'BaHHi по вiдllовнiЙ BapTocтi - \ розrtlрi BltlaTbiB tla
ito,o Bi нов счн9, a,lc чс гонJ, cIpJ\oDol'j\\l,.],

l l ,J, Blllpc l lt llJ Bi llloB.leн lч Bl, l .,,lJb., b в , с^с:
ll j l, B,rrpa,,l 1.1 ппи 161I t ч rtltcp а ''п l] ,Jll:]c,ll,\ чlL llч '1,1я pe\lo l \:
ll,i 2, B,rrp_ ,r !а оп з \ ге\luчl\.
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11.3,3, витрати по доставцi lraTepia,liB ,ro \1iсця pelloHTy та iHrпi роз}Nlнi витр.rтIl.

необхiднi д:rя l]риDеIенн,] пошкодrlеllо]о \Iайнс \ стсн, в якоNl) вони знаходиjlиоь леред
настаtхlяllл с,грахового випадк},

1 1,4, В скrад витрат на вiдttовлення не входять:
,l,Д,l вll,гJlи, пов'qr.rtti , \.о,егчi,,ll i, J ,а\ pa\JBJ]lolo \lайllа. йо'о ,\l нJ\,и 'd

\,доскон1!IеltllяNt11 i

] l,;1,2. витрати по pcNloнTy. не пов'язано\lу з настання\l страхового виладк),,
] 1,5, З суми BijlнoвHrl\ витрат пговоJяться вiцl1а\\вJння на знос деталеi:i. в!злiв та

агрегатiв, цо заNIiпIоються, Роз\liр вiдрахувань розра\ов\сl,ься виходячи з дiйсноj ]i BapTocTi

чJ lal\ lасlаllllч(,ра\овоlпвI,пJlл\,.l b.l\l.c HoBl'\ |е'd lеи, в\,лiв rааJре..lliч
|| о \ чипа ](\ гош\U L(l , ,,,i,, ,H,l] el lc .Jjlг-\Jваl,,,lU ,lJilHJ pol\,in с,пd\^воlо

вiл!]кодJ,вання по Korкltoýl) зacтpaxoBaHoNl) об'ск,lу lte Nlor(e перевипtувати рпзviр cTpэroBoi
суNlи. на яку BiH застрахо]]аIlиri,

11.7. Страховик Nlac право вiлкла(тll вllпlа1\ (,гра\овоlо вilшкод)вання до того часу.

локи не б},л)ть наданi Bci необхiдпi покази. в таких випадках:
l1,7-], Якщо BiIl \1ае с),N{riiви в право\liрносгi виNlоI С,Ipах},ваjlыIl]ка па отрпl!1ання

страхового вiдшкод\,вдllrя -:]о отриl\iання необ\i]lLl1\ lоt!аз в. cjle llJ TepNliK! що не перевипl)'a
IпicTb пIiсяцiв:

11,7,2, ЯкпIо органаNlи вн),1рLшlIi\ справ по|\шсно кримiнепьну справу проl,и
С,[рах},вальника. уповноваiкеllи\ ниNl осiб або irого лредставникiв та ведеть(,я р(,зс]]iJ\Lu)ll]я
noctlBrt t, oKi сгричtlllи,lи ll.]jlJчцс с'гJ\пвоlп в,lпJ ll,\. - о ]Jк:н.]ення Dо{слi l\ааj1,1q,

l1,8, Сграховик не вiдшкодов\с до:lа,гковl.ii] зби,Iок. якого заз]lав Страх},вальнпк
внаслiдок нездiйсllепня заходiв з рят\ванн! \lаЙt]J лi! ча\r гJ пiсlя страхового l]и!lадк!.
забсзпеченню HaJe)tillol,o зберiгання rtаинэ та lапобiганнь. llого поJапьшого пошкод)кення-
якпlо цс спсцiаlьно не об}\1овлеllо Договоро]\t страх\,вання.

( ]г1\,вJ lьчик не \ldl пpJBJ Bi ,"L,lr,lоlи\ч qi I \l, /"!. чче ,э,lи,llиIо!о п'с |я cln!|\^,]olo
вrtпадкч. HaBiTb якщо воно пошко](жене, ЗалипIкова BapTicTb попtколженоrо \,сйнх пi.lпягсt
вuра\},ванню з c},\1rl с,Iрахового вi,:1пIкоil),вання,

l l,9, Загальна с},vа виплат по одно\l},або бiltьше с,lрахсlвипл випадка]!1. що Nlа,lи Nlicue пi.]
час дii Договор},стра\}ва]lllя. lle \lоле перевиIl])взlll clpcxol]oi счми по Договору
страх\ваlllIя, .Цоговiр с,rрахlвання. по якi)Nl\ вllппсчснп tтра\пRс вi.tпlI\оrl\вання, зберilас лiю
до кillця зазllачеIlого },HbollJy Tepl\iiн} J ] в \lL,rыз\ pilHrrLr vix; (трс\овою !умою. визначеllоtо

Договороýл, та cyпlolo вItплаченого вijlпIко,l\'вання, Якпlо страхове вiдшкодування виплачеrtо )
обсязi повноi страховоТ с} lи. то Jiя Договор), страхчвання припиЕясться,

i1,10, tliс.lя вйllла,l,и страхового вiлпIкоjlування ло Страховика перехоля,гь, в \1е)fiах
вtlп,lаченllх с!\r. право ви]\1оlи Стра\\вальника до Tpeтi\ осiб, що виннi Y страхово\f\,випаjtку,
з \1етою отри\]ання вiд Hei коuпеllсацii за Ilаllесеllий збиток, 

']кщо 
Страхуваlьник вi;lлrови rьrч

вiл гакого llpaBa чи здiйсненля його вllявllть!п неNlпъ,]llви\l ],l llого провино}о, то Стра\овик
звiльнясться Bii обов'язк\, сплаL]),ватll стгаrпвс вifшtноJrвснllя ) l,tolvipi завданих збиткiв.
якlцо цс псредбаLIено Y\]ова\rи До го вор\, страх\,ван ня, ЯкпIо це передбачено \,NlоваN{и Договорч
страхування, якшо оплата B}ie прове.]ена. то Страх)вальник зобов'язаниЙ вiлп]код}Lrаl,и
С,rpаховик), вiлlrовiдIi} цr,]!l ]бr1,I KaNl с) \l\,

12. TEPMIH приIiняття рIшЕння про здliiснЕння вIlп.цлти дБо вIдN,Iову
у здlЙснЕннI вIIп.цАти стр.4.хового вIдшкодувАння.

причIIнII вIдNIовLI l, вип.ц.4тI стрАхового вIдшкодувАння.
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12,1, Рiшення npo *uплатl'або Bi,t",oBy !,випjатi страхового вiпшкодування Страховик
прllli\lас проt,яl,о}l l5 днiв пiсля oтlnillaпtlя \cix необхi,:lних доttумснтiв. якi lIiJтвердн}ють
факт настаIlllя стра\ового випадкt', Рiшеttня про вiдrlов\, v випJатi tlовi,lопtлясть!я
('трах)'ва]Iьник), письпtово r' цеir же Teplrilt з обгрrнтrваннял ltричин вiдпtови,

l),,' Пi lclaBL,lo ||с в |\,пви l lр,l\оqиь:l: ,li,r. lc lli L l.J\Uви\ вип t: t l6,, j,pJxoBol.
вiдпlкодчваtrltя с:

]2,2.], навllиснi лii Страх}вальника або особи, на користь якоТ !кладено Доrовiр
страхчвання. спряi\IоRаI]i lia llасl,анttя страхового випадк\,, Зазначена нор\lа не пошир}осться
на дii. пов'язанi з викоl]аltl]яNl Ilи\ll, гро]!lадянського чи слуr(бового обов'язк},. в cтaHi
необхi/]но'i оборони (без llеревищення iT rrc;K) або захистY \lайна.,]{tlггя, здоров я. честi.
гiдностi та дiлово]' реп}тацii;

l2,2,2, вчинепIIя С,tрахrва:rьникопt_гроIlа:]яIIипо\l \.Niисного зJочин\. lцо лрlllвiв.]о
страхового вItладк\ i

l2.2,З, ttодання Страх},вальникоv cBi rorto непрсв.lивиr вiJо[,tос.гей про об ск1.
страхчванпя або про факт настання страхоtsого вила]к),]

l2,2,?+, отриi\lаllllя Страхlвальниноrl п,.lBtttrto вi:шко.uв:tння збиткiв BiJ особи. винноiv
ix заподiяннil

]2,2,_ý, несвое.tасного повirlо]\l,]tення Страхl,ва:rьникоrl лро настаtlllя страхового виllадк!
без поважltllх на цс причин або створення Страховиковi лерешкол v вtlзначеннi обставиtI.
характер)"га розýliрY збиткiв j

l 2.2.6, itimi випадки, псрелбаченi законодавство\1 Украiни,
J\lов]\,и Лпlовоо} Llod\\BJl нч \lо]л\l" L,\lи лере,6Jчен, акоiк iншi riл.,аqи l.,ч

вiдпlови v виплатi с,rрахового вiдшкоjl) ва1l]lя. зокреi\lа:
- невиконання Страхувальнtlкоr обов'язкiв за договороN1 отрахуванtlя;
- якщо Cтpax\BajlbHIlK ]le вIiив HalL,],]{Hll} lа\одlв lIIодо рят)впння та забезпечеlпtя

зберсяiснос,I,i застра\ованого п,айllа;
- якщо Страх),ваjlьник надасть свiдоvо неправлl1l]\ або нсповIl! iнформацirtl.;опrстить

ii викривlення або lIрихова€ б\Iь-якi фаrtти про ризик чи б),дь-якi NlaтepiaJIl лро lMiH\ р вня
ризиNу. i це потягне за собо!о неправиjlьн\ оцiнq,рrlзикч з бок\,Страховика llри )кла,lаннi
!оговорч страхlвання або збi]lьш]lть ст\ пLнь ризllн\ протягпм чинностi f{оговорr,
страх\,вання. iяttцо Страхvвалыll,к не lnBele, шU тска llедостов]лнj(ть, непоRноl.а або
rtелравдивiсть лrалл viсцс не з йоt,о вини,

- якщо Стра.,r\вальнtlк нс повiдоNllIв \ встанов,lЕниll тсг\lill без поваБliих на цс прl]чин
про пошкодriсння. ]аlибель, знипlеIl]lя vайна внасliдок чого HeNloж]ll1l]o визначи,Il1
фактичний роз\liр збитку:

- якщо факт ltастання cтpaxoloIo випа,,1к\,, якиi.i вriмагас втр\,чаllпя коNiпетеIlгних
ор rHiB. to", lteH с,ь!о ll( li,lBLo l)iePllll Bi,t ов, tHrt.ltt огt."эllи;

- якlцо бчдь-хто з керiвнrlI працiвнлкiв Страхчвальника-юриличноi особи буде
]асtдiксниIi в порядкv. перелбаченоNi\ крllviнаqьни\l зJконоJавсlво\l, за навмисне заl]дання
шкодLl застрахованом),!аЙrl\ або за пiдробк}- об\Jан чи шахрайство при визначеннi лричllн
та розl!{iр) збиткч, ПiслЯ встчп\,тако].О вирок} \, ]аконн\' ctl;ty звiльнення Страховика вiл
зобов'язавня вилjач\,вати c,IpaxoBc вi,Uuкод\вання вваr(асться остаточниIrl:

l2,З- Страховик вllпjlач\с стра\пве Bl:lml{oJ\ вснllя протпго]\l l5-ти баttкiвських дttiв
lriсля прийняrrя рiшення про зjliйснення вип,цаIи,

|],.l, ДJ,очJ сгlJlи (loJ\l,Bnlo Bi 'шпоl\вJрн,l ь{а.ljd, lbcq lенч спllсання Ko]l l,]l i,
рах).нч, С 1,раховика.

13. },мовII припllнЕння договор}, стрАхувАння

l]



l
l3,1, ,Щiя,Щоговору страхування приfiинясться та втрачас чиннiсть за згодою cTopiH, а

також у разi:
l],I. ], ,акiнчення строк) дii:

l3,1,2. виконаяня Страховиком зобов'язань перед Стахувмьником у повному обсязi;

13.1.З. несплати Страхувальвиком стрzLхових платежiв у встановленi Договором строки,

При цьомУ,Щоговiр ввiжаетьсЯ достроковО припиненим у випадку, якщо перш{й (або

черговий) страховий платiж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом

д"""r" робо,,u* дiб з двя предlявлення TaKoj вимоги Сr!ахувальниk}, якщо iнше не

передбачеяо умовами Договоруi
lЗ,1.4, лiквiдацiТ Страхувальника - юридичЕоi особи або cмepтi СlрмувальЕика-

громадянина чи втрати ним дi€здатвостi. за винятком випадкiв, передбачених законом

УкраiЪи "Про страхуваIrня";
] З,1,5. лiквiдацji Страховика у порядку, встановленому законодавством Украiяи;

1З.1.6. прийЁяmя судового рiшення про визнаяня .Щоговору страхування недiйсЕим;

13.i.7. в iнших випадках, передбачеtlих закояодавством Украiни,

l3,2, Дiя доIовору стржуванIJя може бути достроково припияена за вимогою

Страхувальника або Стра,{овика, якщо це передбачено умовами Договору страхування,

Про яaMip достроковоIО прилиненнЯ лiI ,Щоговору страхування будь-яка сторона

.обов'язurа почiдо""rп iншу яе пiзяiше нiж за тридцять днiв до дати припинення дii

договору страхуваяЕя, якцо iнше ним ве передбачено,

1з.2.1. У разi дострокового припинення дii Договору страхування за вимогою

Стржувальника, Страховик повертае йому cTpaxoBi платежi за перiод, цо змишився до

закiнчення дii Договору з вирахуванням Fормативвих витрат ва ведення справиj визначених

при розрахунках страхового тарифу! фактичяих виплат страхового вiдшкодувмвя, що були

здiИirецi зч цим Договором страхування. Якцо вимога Страхувальника обуN,овлена

порушеЕЕям СтрмОвиком ylloB,I[оговоРу страх}ъання. то осТаннiй повертае Страхувztльнику

сплаченi ним cтpaxoBi платежi повнiстю.
lз.2.2, При достроковому припияеннi дii ,цоговору страхуваняя за вимогою Страховика,

Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним cтpatoвi платежi, Якщо вимога

Страховика обумовлеяа невrtкованням Страхувмьником умов Договору стра,хування,

Страховик повертае Страхувальнику cтpaxoBi платежi за перiод, цlо змишився до закiнчення

дiт Доrовору з вира,хуванням нормативних витрат на ведення справиj визначених при

розржунку страхових тарифiв, фактичних виплат сум страхового вiдшкодування, що були

здiйсненi за цим Договором страхування.

14. порядок вирIшЕнIUI спорIв

14.1. Слори, пов'язанi iз стра,{уванням. вирiш},iоться сторонами у порядку,

передбаченому чинним законодавством Украiни,

15. осоБливI умови

l5,l. За згодою cтopiн, у доловiр страхування можуть бlти BHeceHi додатковi умови, якi

вiдповiдають даним Правилам i чинному законодавству УкраiЪи.
15,2. Змiни та доповuення до цих Правил узгоджуються з Державною комiсi€ю з

регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни,

1]



Додаток Ns 1

. до Правил добровiльного страхування
вlд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Базовi cTpaxoBi тарифи

ВогItевi ризики
Ризики стихiйних явtlц

Су\lарний тариф lro Bcilr ризикаv

Кiнцевий розмiр страхового тарифу може кореryвмис, за допомоIою пiдвицrвмьних тапониJк),ючих кореIувальних.коефiцiентiв шля\ом множення узгодженого iз Страtувапьником
розмlру корег}ъfiьпого коефiцiснry на базовиЙ страховиЙ тариф.

Ekcпepтlti оцiнки кореryвальнйх коефiцi€птiв змiни тарифу лля врахуванвяЕижчезазначених факторiв:

ФдкIор, який врахову€ться

NIiсцезнаходiкеtlня tlairHa 0,з _ з,0
l]t91.t ý"","иr lв,ld.хонебс,ге,,рч\гечовир ],5 - з.0
С'ган зага"lьноi',Iа пpoTlrпcliticTtHoi охорони

Якrцо Договiр страх},вання \,кJада€ться на Tep}liH.
_1орiвнюс. r, вiдсо гках вi.,1повiдного рiчнсlго 1арифл :

Норltатив витрат на веденl]я
с,]ра\овп\ тарифiв, скjrадас ]09{

ýlсllш}lй од]Iого poкv. с.rраховий тариr]]

c]lpaвl.], trрахований лри розрах},нк) вишlенаведених

0,?arzzaiz;a"a
//aq !иtlлом вiд,!l '' ag //Q€ роху

AKTvapiir
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