ДОГОВIР СИ №______
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

м. Київ

____ ______ 20___ р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»,
далi
«Страховик», в особi Голови правління Бажутiної Тeтяни Геннадiївни, що дiє на пiдставi Статуту, відповідно до
Закону України «Про страхування» та безстрокової Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного зі Страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ - серія АГ № 569275 від 17.01.2011р. з однієї сторони, та
___________________________________________________,
далi
–
«Страхувальник»,
в
особi
______________________ ______________________________________, що діє на пiдставi Статуту, з другої сторони,
разом – Сторони, уклали цей Договiр, про наступне:
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
1.1. Згідно з «Правилами добровiльного страхування майна» від 28.12.2006р. і «Правилами страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ» від 28.12.2006р., зареєстрованими Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України, Страховик укладає даний Договір страхування на випадок пошкодження, знищення
або втрати застрахованого майна в перiод дiї цього договору з урахуванням умов, передбачених нижче.
1.2. За даним договором страхування Страховик зобов'язується при настанні передбаченого договором страхового
випадку відшкодувати Страхувальнику/ Вигодонабувачу завдані внаслідок цієї події збитки -виплатити страхове
відшкодування в межах визначеної даним договором страхової суми.
2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. РОЗМІР СТРАХОВОЇ СУМИ. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ. РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ ТА СТРОКИ ЙОГО СПЛАТИ
2.1. За цим договором застрахованим вважається майно, що належить на праві власності
_______________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження майна: __________________________________________________________________________
2.2. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням,
користуванням і розпорядженням майном:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Перелік майна та страхові суми надаються в Додатку № 1, який є невід’ємною частиною даного договору. Зазначені
страхові суми – ліміт відповідальності Страховика за кожним предметом договору страхування.
2.3. Страхова сума - загальний ліміт вiдповiдальностi Страховика за даним договором
становить
__________________________ або___% вiд ___________ вартостi майна.
Максимальна відповідальність за окремим предметом договору страхування - ____________
2.4. Майно вважається застрахованим на випадок пошкодження, знищення або втрати
внаслiдок
страхових випадків:
- пожежа: займання, коротке замикання в електомережі, перенапруга, пошкодження ізоляції, вибух, а також збиток,
завданий продуктами горiння та заходами пожежогасiння, що застосовуються з метою запобiгання подальшому
розповсюдженню вогню;
- стихійні явища: буря, смерч, град, землетрус, влучення блискавки, обвал, зсув, сель, повінь, паводок, просідання
ґрунту, дія ґрунтових вод, надзвичайні для даної місцевості морози та снігопади, злива;
2.5.Страховий тариф за обумовленими випадками надається в таблиці:
№
Предмет договору
Страхова сума,
Страхові випадки Страховий
Страховий
страхування
грн.
тариф, %
платіж, грн.
1. Надається в п.п. 2.2.
пожежа
стихійні явища
Разом:
2.6. Страховий платiж - _________________________________________________без ПДВ (страховий платіж
не є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 196.1.3 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України)
сплатити до_____________
Страхова компанія несе пропорційну відповідальність до суми платежів, що були сплачені.
2.7. Франшиза безумовна – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком в разі настання страхової події,
складає __% від страхової суми за кожним та будь – яким страховим випадком.
3. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ
3.1. Договiр укладається строком на ____________________.
Договір страхування набирає чинності зі строку, зазначеному в п.3.2., але не раніше дня, наступного за днем
надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика.
3.2. Договiр дiє з 00-00 год. “__” ________ 20__ р. до 24-00 год. “__”__________ 20__ р. за київським часом.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
4.1. Сторони зобов'язанi повiдомляти один одного про всi змiни в своїй дiяльностi, що можуть вплинути на умови
цього договору.
4.2. Страхувальник має право:
4.2.1. Одержати страхове вiдшкодування згідно з умовами цього договору.
4.2.2. Змiнити умови договору згiдно з п. 5.1.
4.2.3. В разі незгоди з висновком експертизи провести незалежну експертизу причин та наслідків страхового випадку
за власний рахунок.
4.3. Страхувальник зобов'язується:
4.3.1. Своєчасно перерахувати на поточний рахунок Страховика страховий платiж, згідно з п.2.6.
4.3.2. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього
предмета договору.
4.3.3.Надати повну інформацію Страховику про всі відомі йому обставини відносно предмету договору, що мають
значення для оцінки страхового ризику, і надалі повідомити в 7-денний строк про будь – яку зміну страхового ризику.
4.3.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, які можливі при настанні страхового випадку.
Забезпечити збереження майна, дотримуватися умов протипожежної та охоронної безпеки.
4.3.5. При настаннi страхового випадку:
- вживати всі можливі ( що залежать вiд нього) заходи з лiквiдацiї та обмеження сфери дiї страхового випадку
(наприклад: гасити пожежу i т. д. ), зберігати непошкоджене майно вiд подальшого псування (додатковi збитки, що
настали внаслiдок того, що Страхувальник не виконав цей обов'язок, не вiдшкодовуються Страховиком);
-невідкладно заявити у відповідні органи:наприклад, Державну службу України з надзвичайних ситуацій -ДСНС
України, МВС України, при настанні стихійного явища або аварії – в районну аварійну службу;
- не пізніше 24 годин (без урахування вихiдних та загальнодержавних святкових днiв) повідомити про це
Страховика
(зателефонувати в страхову компанію, зареєструвати повідомлення та отримати його вхідний номер);
якщо Страхувальник з поважних причин не мав змоги виконати зазначені дії, він повинен довести це документально, в
цьому випадку строк повідомлення продовжується на період дії поважних причин;
- подати письмову заяву встановленої форми на виплату страхового вiдшкодування з вказiвкою обставин виникнення
страхового випадку;
- надати довiдки /акти від компетентних органiв про обставини та причини страхового випадку з переліком майна,
з яким стався страховий випадок, наприклад: при пожежі та вибуху – довідка від підрозділів Державної служби України
з надзвичайних ситуацій -ДСНС України, випадку стихійного явища–довідка від гідрометеорологічної служби, а також
всi потрiбнi Страховику документи, необхiднi для визначення розмiру i причин ушкодження, знищення або втрати
застрахованого майна: перелік пошкодженого, знищеного або втраченого майна; довідку /акт незалежної експертизи;
документи, що підтверджують право володіння, користування або розпорядження майном та його вартість (в разі
потреби), кошторис з відновлення пошкодженого майна (замовлення незалежної експертизи і кошторису узгоджується
та сплачується Страховиком );
- зберігати пошкоджене застраховане майно до прибуття представника Страховика в тому вигляді, в якому майно
знаходилось відразу після страхового випадку і не вживати заходів щодо усунення наслідків страхового випадку до
обстеження застрахованого майна, якому завдано збиток, визначеним представником Страховика, або до отримання від
Страховика дозволу на такі дії; зміна картини збитку Страхувальником дозволяється тільки у випадку, якщо це
необхідно за вимогою безпеки, для зменшення завданого збитку або попередження збільшення його розміру;
- надати Страховику можливiсть проводити огляд та обстеження пошкодженого майна, а також розслiдування у
вiдношеннi причин i розмiру збиткiв, брати участь у заходах зі зменшення збиткiв i рятування застрахованого майна;
- якщо Страхувальнику було повернуто вкрадене застраховане майно, то вiн зобов'язаний повернути Страховику
одержане за нього страхове вiдшкодування за винятком витрат на ремонт або приведення в порядок повернутого майна
- ( в разі потреби). Якщо Страхувальник вiдмовляється повернути Страховику страхове вiдшкодування, всi права на
це майно переходять до Страховика;
- при виплатi вiдшкодування в розмiрi страхової суми Страхувальник зобов'язаний пiдписати акт про передачу
Страховику права регресу до винної особи в разі потреби.
4. 4. Страховик має право:
4.4.1.Перевiряти вірність даних, що повiдомляються йому Страхувальником
( перевiряти всю надану
Страхувальником iнформацiю про обсяг страхування ).
4.4.2. Самостiйно з’ясовувати причини, обставини страхового випадку, розмiри збиткiв.
4.4.3. Вiдстрочити виплату страхового вiдшкодування з письмовим повідомленням в строк 15 календарних днів про
це Страхувальника з обґрунтуванням причин такого відстрочення у випадку, якщо:
- у нього є обгрунтованi сумнiви (не дотримання п. 4.3. цього договору) в правомірності Страхувальника на
одержання страхового вiдшкодування; вiдшкодування не виплачується до тих пiр, поки не будуть представленi
необхiднi докази;
- вiдповiдними органами внутрiшнiх справ порушено кримiнальну справу з факту пошкодження, втрати
застрахованого майна i ведеться розслiдування обставин, що привели до виникнення збиткiв; вiдшкодування не
виплачується до закiнчення розслiдування i рiшення судових органiв.
4.4.4. Регресного позову до винних у збитках, завданих Страхувальнику.
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4.4.5. Вважати договір страхування недійсним у разі: коли його укладено після страхового випадку; коли предметом
договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної
сили на момент укладення договору.
4.5. Страховик зобов'язаний:
4.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
4.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування та скласти
страховий акт в 10-денний строк з дня отримання від Страхувальника всіх документів, що обумовлені в п.4.3.5.,
необхідних для встановлення обставин, причин, наслідків страхового випадку та розміру збитків.
4.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в межах вiдповiдальностi
Страховика за даним договором протягом 15-ти банківських днiв пiсля одержання всiх необхiдних документiв, що
обумовлені в п.4.3.5, за страховим випадком. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику пені в розмірі ___% від суми страхового
відшкодування за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
сплачується пеня. Днем виплати вiдшкодування вважається день списання коштiв з поточного рахунку Страховика.
При вiдмовi у виплатi страхового вiдшкодування повiдомити про це Страхувальника у письмовiй формi з мотивованим
обгрунтуванням причин вiдмови у п'ятнадцятидений строк з дня отримання від Страхувальника документів відносно
страхової події, перелічених в п.4.3.5.
4.5.4. Переукласти договір страхування за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик або у разі збільшення вартості майна.
4.5.5. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених
законом. Зберігати конфіденційність щодо умов цього договору страхування.
4.6. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть обопільну
відповідальність згідно із законом.
5. ПОРЯДОК ЗМIНИ І ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договiр може бути змiнений тiльки за письмовою згодою сторiн. Внесення змін в Договір страхування
оформлюється як Додаткова угода до чинного Договору страхування.
5.2.Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: закінчення строку
дії; виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; несплати Страхувальником
страхових платежів у встановлені договором строки; ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України; ліквідації Страхувальника-юридичної особи чи втрати ним дієздатності за винятком випадків, передбачених
статтями 22,23,24 Закону України «Про страхування»; прийняття судового рішення про визнання договору страхування
недійсним; в інших випадках, передбачених законодавством України.
5.3. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про
намiр достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повiдомити іншу не пізніше як за
30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування.
При достроковому припиненнi дiї договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому
страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi
за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страховi платежi повністю.
При достроковому припиненнi дiї договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються
повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
договору страхування, Страховик повертає Страхувальнику страховi платежi за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та
фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за цим договором страхування.
6.УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
6.1. Умови здійснення страхової виплати. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком згідно з договором
страхування на підставі заяви Страхувальника і страхового акта, який складається Страховиком. Страхове
вiдшкодування виплачується з урахуванням зносу в розмiрi збиткiв за вирахуванням франшизи, але не вище ліміта
вiдповiдальностi Страховика ( п. 2.3 ), при цьому збитки визначаються:
- при повному пошкодженні /втраті майна - вартість відновлення пошкодженого/ втраченого майна, але не вище
страхової суми, яка зазначена при укладеннi даного договору страхування;
- при частковому пошкодженні/втраті окремих частин, деталей - вартість вiдбудови /ремонту пошкоджених
елементів предмету договору страхування, яка визначається як добуток загальної вартості предмету договору
страхування на питому вагу пошкодженого елементу предмету договору страхування, тобто,
відшкодування
здійснюється в тій пропорції, в якій знаходиться пошкоджена частина елементу предмету договору страхування до
страхової суми даного предмету договору страхування .
Страховик несе вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв в тiй пропорцiї, в якiй страхова сума спiввiдноситься з
дійсною вартiстю майна. В суму збиткiв включаються необхiднi та доцiльнi витрати на експертизу.
Вартістю відновлення майна є витрати, необхідні для того, щоб привести майно до стану, в якому воно перебувало
до настання страхового випадку.
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6.2. В разi виплати страхового вiдшкодування договiр страхування продовжує дiяти в розмiрi страхової суми, яка
зменшена на суму виплат.
6.3. Причини відмови у страховій виплаті. Не пiдлягають вiдшкодуванню збитки, якi виникли внаслiдок
навмисних дiй або умисного злочину Страхувальника та осіб, які знаходяться з ним у трудових відносинах; всякого роду
вiйськових дiй, громадських заворушень i страйкiв, терористичних актiв, конфiскацiй, реквiзицiй за вимогою
вiйськових або цивiльних влад, а також iнших подiй i обставин, що в судовому порядку будуть визнанi обставинами
непереборної сили (форс - мажор); техногенних аварій; змін навігаційних умов; внаслідок природніх процесів (корозії,
гниття, зношення та інших природніх властивостей), а також впливу радiацiї, використання атомної або ядерної енергії.
Страховик може вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування, якщо Страхувальник не виконав свої зобов'язання, які
обумовлені в роздiлi 4.3 цього договору або надав свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування,
факт настання страхового випадку або отримав повне відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні.
Страхова компанія не несе відповідальності за непрямі збитки, моральну шкоду, пені, штрафи, претензії.
7. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
7.1. Спори мiж сторонами, що виникають в процесi виконання цього договору, регулюються в порядку i у
вiдповiдностi з дiючим законодавством України.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Страховик є резидентом та платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, визначеною у п.
136.1., ставкою податку на дохід, встановленою підпунктом 136.2.1. п. 136.2. ст. 136 ПКУ з урахуванням умов,
визначених в підпункті 141.1.2. п. 141.1. ст. 141 ПКУ.
8.2. Сторони повідомляють про отримання від уповноважених осіб, які підписали цей договір, безстрокової,
безумовної та безвідкличної згоди на збір, обробку та використання їх персональних даних будь-яким чином без
подальшого повідомлення про обробку персональних даних (в тому числі їх передачу та поширення) у цілях виконання
договірних зобов'язань за цим договором.
Всі відомості, отримані Страховиком від Страхувальника, які є його персональними даними, Страховик
використовує виключно з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-V1.
8.3. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг» до укладення даного Договору Страхувальнику та застрахованим особам надана вся інформація про фінансові
послуги, які надаються.
8.4. Страхувальник має статус платника податку на прибуток за ставкою згідно з чинним законодавством України.
8.5. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у
Сторін.
8.6. Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згодний.
9. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРIН
СТРАХОВИК
ПрАТ СК « ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»
04070 м.Київ, вул.Братська, 4, к.1
т. ( 044 ) 425-1063, т./ф. 425-3587
Код ЄДРПОУ 22910777
П/р ____________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 302053
від 01.11.1994р.
.
Голова правління ____________Бажутіна Т.Г.

СТРАХУВАЛЬНИК
_______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

__________________________________

м.п.
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