


ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

1. Едзву IРАВИJI, au"o..,"* 
"" 

'rrrооьпому лпgгi, впкJrастп в цrсryшIiй редаlщii;

црАвилА
ДОБРОВIЛЬЕОГО СТРА-ХУВАННЯ МАЙНА

(iпшого, нiяс передбачено пунrсгамц 5-9 сгаттi б ЗакоЕу Украiнп ltПро
страхуванпя")

2. Пупктп 1,1., 1.2, Роздiлу 1 ПРАВИ-Ц виI.i.Ilастll в нас.lуппiЁr релакцiii
1,1. На пiлставi цих Прави-] лобровilrьпого страхуваЕвя NlайIlа (iЕшого. ttiяt перелбачсно

пllI_1]1YL 5_9 cTaTTi б Закону Украiни ''Про сlрахуванця'') (надмi - Правиlа) ПРИВАТНЕАкЦIонЕРнЕ ТоВАРисТВо СТРдхоВд коМПАнш (ГНЕРГоРЕЗЕРВ) 0{адапi _

Страховик) ,чк]Iадае Договори страхувавIlя майIlа з юридичЕими особами ycix форлr B-lacHocTi
та дiездатними громадянами (Еадацi - Страхува.,"нпки'i.

1,2. !апий вид страхуваlll]Я передбачае обов'язок Стра\овика за встаЕов-11ену договороr,
страхчвання платч (страховий вЕесок. стра\овий п,татi;к. стрэчов1, преviю) здiйснити виплат;-
страхового ВiДШколl,ваппя вiдповiдно до уN{ов договорч страхчвапня ш-rяхоrt вiдшкодrвапня
СтрахувапьпикУ або iншiй особi. визначепiй Страхувмiником у договорi a.pu"j"uun"
(вtгодонабувачу). збитку] поIlесеного пИми у зв'язку з пошкОд*"пп"rr, aппщauп"пл (заrибел-,rю).
BTpaToIo застрiI\оваl]ого майЕа,

Умови добровijlьного с.IрахуваItня \1айпа (iпшого. HilK псредбачепо пчцктами 5 - 9 cTarTi 6
ЗакоЕу yкpailm "llpo сrрахуваrпrя') rltorrg,Tb передбачати 

"rpuryu"""" 
вiд вогневих ризикiв rа

ризикiв с,l,ихiйЕих явищ,

З. Назву Роздi,rу 2 та пупкт 2.1. ПРАВИЛ вик.пастrr в пас.IJ,пнiй редакцii:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАНIIЯ
, 2.], Предvетом доIовору страхувfiiпя е майновi iнтсреси. що Ес суперечать закону,

пов'язанi з володiннячI. користувацвям i розпорядженняrr Nl;EoM. зазначеЕиN{ у прaви-rrах та
договорi страхvваЕЕя (iншиIt. пiж затIiзнпцiпй, Еазе}lпий. повiтряциЙ, водний транспорт
(морський вЕутрiшнiй та iншi видиiв водпоrо транспорту). ваптаяс та багаж (вантажобаiаж)), що
надаеться дацi,

,l. Ilазву Роздi"Iу 3 прАвиЛ викластtl В пасryпЕiй РеДакцii ta доповнцтIl Iп,нктаппl
з.7., J.8.

з. порядок вIlзнАчЕнIUI розмIрIв стрАхових сум.
CTPAxoBI тАриФи. cTP.4.xoBI плАтЕжI

3,7. CTpa,toBi тарифи визItаченi У Додатку J\! 1 до Прави-r. Якщо доrс,вiр сIрах\вання
чклада€ться на строк: ]rIсЕший HiiK 1 piK, то страховий платiж визначасться пропорцiйно
Ki lbKoc J ] fHiR. HJ якi ) с t.r.1агться Доt oBip с lрзх},в.lння.

З.8. Страховий п,,Iатiж (стра\овий впесок. страхова прелriя) - п,rата за страхувдлlя! яку
СтрахчваTыtик зобов'язаЕиЙ впести Страховику згiдно з f{огЬвором с.lрахування.

страховий платiх сплаччсться одпоразово або частиЕами. гоiiвкою або безlотiвково
BilпoBiJHo ]о \]\loв ДоJовор) сгра\)ванIIя la чинноlо,rаконо]авсlва Укра]'ни,



5. Назву Роздiлч б прАt]иЛ та пулкт 6.1. вик.qастп в пасц-'пЕiй рсдакцiil

6. строк тА мIсцЕ дli договору стрдхувдння
6.1, Договiр страхчвавпя чклада€ться ва строк вiд 1 мiсяця до 1 року, якщо iнше

передбаченс в доfоворi.

6. }lазву РозлiлУ 11 прАвиЛ впкластII в васryпнiй рсдакцii:

11. ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДIЙСНЕНIUI СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
ТА ВИЗН.4.ЧЕННЯ РОЗМIРIВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

7. Назву Роздi,т1, 12 прАви.f вrlк.qасти в цасц,ппiй редакцii:

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНIUI ПРО ЗДII1СНЕНIШ АБО ВЦП,IОВУ В
здlI:iснЕннI стрАхових виплАт.

ПРИЧЛIНИ ВIДМОВИ У CTPAXOBIIi ВИПЛАТI АБО ВИПЛАТI СТРАХОВОГО
ВIДШКОДУВАНЕЯ

8. Bci iЕшi умовп IIРАВИЛ залишаються без змiu.

Т,Г, Бажlтirrа

i ,tпitiоtлзttв, ;
l.,1;i96i"q}iir.;,' "_.
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