ЗМIНИ ТДДОПОВНЕННЯ
1. Пуякти 1.1., 1.2. Роздi.lу 1

IРАВИЛ ДОБРОВШЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ СТИХIЙНИХ ЯВИШ
викласти в пitcT"vпllir'i редакцii:

1,L HJ п.-сlхвi

ш,,rr iIрlви,r ДООр.]вi,lьнп,о сlр,J\)вання Bi- впtневих риrикiв ,l риlикiв
стихiйних явищ (па:rа"чi - Правила) ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРI lE ТОВАРИС-ГВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ (ГНЕРГОРЕЗЕРВ) (налапi - Страховик) },клада€ |оговори добровi:rьноt о
стра\ування на вIJпалок пошкоджеllня або зЕищенIя пrайна внасliлок вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ з юридичпими особаIш 1,cix форм власЕосli та дiсздатними
гроItадяпall,ш (пада]i - Страхува{ьЕики),
1,2. ДаIrий вид страхування перелбача€ обов'язок Страховика за Bcтalloв-]eнy договором
страхуванвя плату (страховий Bltecoк. стгпховиIi платiж. стра\о]]) прелtiю) здiiiспити вIiплат),
страхового вi.IпIкод,чванЕя вiдповiд{о до \,IIов договору страхчвання шляхопl вiдшкод\вання
Страхувапьвиq, або iпшiй особj. визначеЕil]i Страхувапьником у договорi стFах)вaшlв,
(вигодопабувачу). збиl,ку, повесеЕого l]и\tи у зв'язкY з пошколrкенпяl"I, знищевняlJ (замбе,rIлю)
або втратою застрахованого IfайЕа чи йоIо частини вЕасjliлок дii воrпевих ризикiв та,/або
стихiйЕих явипL
YrroBrr ,tобровi.tьноlо clpJ\) вJнl,я Bi t qпl невич ри rикiв ra ризикiв сr,]\iйни\ явиlII \to7,\ lb
передбачати вiдшкодчвання BI.iTpaT tlа захолIl по розбпраЕпIо та,/або перелIiшепню будiвель,
спор}'д, обладпаппя на нове \tiсцс, пlо б)'ли викоЕанi для рятування N,!ай}iа тrабо з Nlетою
l\le;ll ерня 1бигNiв. li] виlра, rr" пlибирання ,1.!JllaleH,,i с доIоворi сlга\\в.]ння Iериlогii Bi l
1,лапIкiв (заrиrпкiв) Nlайна, яке I1острJжд:rло внсс]liло]i cтpa\oBoIo виllадку. передбаченоrо
правилi {и та лоIовороII страх!,ваlIня. iншlrх витрат. якi пов'язаIli з заходаItи по зItеЕшеппю
збитку. цо виник },васлiлок cтpaxoвol,o випадку.

2. Назву Роз,ri.ry 2 та пупкт 2.1. ПРАВИЛ вик.пастп в насlчrrпiй реданчii:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ CTPAXYBAHIUI
2.1. Предлrетоv доIовору страх\вспня ( Mai]HoBi iнтереси. що не суперечать закоIlу,
пов'язанi з володiЕIlяN{J корйст)'вання\1 i розпорядяtенняrt \1айIIоN1, зазначециN{ у правилах та
2.

tnroBopi сrлахlвання. шо IIа,]аю,ьjя lzrli,

3. Назву Розлi.ry
3.7., з.8.

З ПРАВII.I викласти в ttасцпнiй редакцii тя доповнlIти
3.

ПОРЯЛОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ.
стрАхоlзI тАриФи. cTPAxoBl пJАтЕжI.

пунктаýlи

3.7, CTpaxoBi тарифи визЕаченi у Лолатку М 1 до Правtrл. Якщо Jоговiр стрд\увалItя
укладасться Еа строк, меЕшиЙ лi;к 1 piK, то страховиЙ платiж ви]пачаaться лропорцiЙпо
кiлькос l i lHiB. на якi vь_па'lJl .ься{оrпвiрсцlзхlвання.
З,8. Страховий платЬк (страховий BIIecoKJ страхова преrriя) - плаlа за страх)вапня. як},
Страхуваrьник зобов'язаЕиi1 внести Страховикч зIiдпо з ДоговороN{ страхуваIlня.
Страховий п:татirк сплач),сться одяоразово або частиЕами, Iотiвкою або безrотiвково
вiдrrовiдно до 1,пtов loloвopy страхуваЕIlя та чипIJого закоЕодaвства УкраJЕи,

4.

Назву Роздiц, б

ПРАВИЛ та пчнкт 6.1.

Rпl&qасти в наступпiй рсдаNцii:

строк тА мlсцЕ дIi договору стрАхувАнIIя
9.| До,о"iр сlгах\ван lя уклаiэ, rься на clpoK Bi_t l \llсяUя Jo l гок).
передбачене в
6.

договорi,

6.

Назву Роздi,,rу
11.

lt прАвиЛ

якшо lнше

впкласти в Еасц-ппiri редакцii:

порядок I умоi]и здIЙснЕння стрАхових виплАт
ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМIРIВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

7.IIазву Роздiлу 12

прдвиJI

впIспастп в цасryпцiй редакцiii

строк прIдiЕяття PIшEHIUI про здЙснЕнIIя АБо вцмову в
ЗДЙСНЕНШ CTPAXOBIЖ ВИIUIЛТ.
причини вIдмови у стрдховй BцILЬTI дБо виIIлдтI стрдхового
12.

ВЦШКОД}ЪАННЯ

8. Bci iпшi умови ПРАВИЛ заrитпаtо,rься

Голова Прав-rittня

без зN{iЕ.

не

