
	

Публічна	пропозиція	
щодо	укладення	Договору	добровільного	майна	«Хатинка-тваринка»	

	

1.1.	Страхування	здіи1 снюється	відповідно	до	Умов	Договору	добровільного	страхування	майна	«Хатинка-тваринка»	(далі	–	Умови),	які	є	невід’ємною	

частиною	Оферти	(Додаток	1).	

1.2.	Умови	є	договором	приєднання,	відповідно	до	ст.634	Цивільного	кодексу	Украıн̈и,	є	стандартними	і	споживач	може	лише	приєднатися	до	

договору	в	цілому	та	не	може	запропонувати	своı	̈умови	договору.		

1.3.	Страховик	підтверджує,	що	укладення	Договору	відповідно	до	Умов	з	використанням	факсимільного	відтворення	підпису	уповноваженоı	̈

особи	та	печатки	Страховика	за	допомогою	засобів	механічного	або	іншого	копіювання	є	вільним	волевиявленням	Страховика	та	ніяким	чином	

не	порушує	прав	Страховика	та	Страхувальника.		

1.4.	 У	 відповідності	 до	 статеи1 	 207,	 634,	 641,	 642	 Цивільного	 кодексу	 Украıн̈и	 безумовним	 прии1 няттям	 (акцептом)	 умов	 Оферти	 Клієнтом	

вважається	сплата	страхового	платежу	(преміı)̈	в	повному	обсязі	на	поточнии1 	рахунок	Страховика	(датою	та	часом	оплати	вважається	дата	та	

час	надходження	грошових	коштів	на	рахунок	Страховика).	У	разі	настання	страхового	випадку	після	укладення	Договору	і	сплати	страхового	

платежу,	 але	 до	 моменту	 надходження	 коштів	 на	 рахунок	 Страховика,	 момент	 сплати	 страхового	 платежу	 в	 повному	 розмірі	 має	 бути	

підтверджено	Страхувальником	банківськими	чеками	чи	квитанціями	про	сплату.		

1.5.	Виконання	зазначених	у	п.1.5	діи1 	означає	прии1 няття	Клієнтом	усіх	умов	Оферти.	

1.6.	Договір	набирає	чинності	з	часу	та	дати	початку	строку	и1 ого	діı,̈	але	не	раніше	моменту	сплати	страхового	платежу	в	повному	розмірі.	

1.7.	Після	здіи1 снення	акцепту	та	набрання	Договором	законноı	̈сили	Клієнт	набуває	статусу	Страхувальника.	

1.8.	Прии1 няттям	Оферти	Клієнт	(Страхувальник):	

1.8.1.	підтверджує,	що	вся	інформація,	надана	и1 ому	під	час	укладення	Договору,	є	повною	і	достовірною;	

1.8.2.	підтверджує,	що	з	Правилами	ознаи1 омлении1 	та	зі	всіма	умовами	страхування	згіднии1 ;	

1.8.3.	підтверджує,	що	до	моменту	укладення	Договору	він	ознаи1 омлении1 	зі	зразками	підписів	уповноважених	осіб	і	печатки	Страховика.	

	

	

Додаток	1	до	Публічної	пропозиції	щодо	укладення	
Договору	добровільного	страхування	майна	

«Хатинка-тваринка»	
1. ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРУ.	ЗАГАЛЬНІ	ПОЛОЖЕННЯ	

1.1. Цей	 Договір	 добровільного	 страхування	 майна	 «Хатинка-тваринка»	 (далі	 –	 Договір)	 укладено	 відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	

страхування»,	Правил	добровільного	страхування	майна	від	вогневих	ризиків	 і	ризиків	стихійних	явищ,	Правил	добровільного	страхування	

майна	(крім	залізничного,	наземного,	повітряного,	водного	транспорту	(морського	внутрішнього	та	інших	видів	водного	транспорту),	вантажів	

та	багажу	(вантажобагажу)	Страховика	та	Особливих	умов	страхування	тварин	(далі	–	Правила).	

1.2. За	 даним	 Договором	 Страховик	 приймає	 на	 страхування	 майно	 Страхувальника,	 визначене	 в	 Частині	 1	 відповідного	 Договору,	 та	

зобов’язується	 у	 разі	 настання	 передбаченого	 у	 даному	 Договорі	 страхового	 випадку	 здійснити	 виплату	 страхового	 відшкодування	

Страхувальнику	 або	 Вигодонабувачу	 (за	 цим	 Договором	 Вигодонабувачем	 є	 фізична	 або	 юридична	 особа,	 яка	 має,	 відповідно	 до	 чинного	

законодавства	України,	законний	майновий	інтерес	до	застрахованого	майна	або	тварини),	а	Страхувальник	зобов’язується	сплачувати	страхові	

платежі	у	визначені	строки	та	виконувати	інші	умови	Договору.	

1.3. Предметом	 Договору	 є	 майнові	 інтереси	 Страхувальника,	 що	 не	 суперечать	 закону	 та	 пов'язані	 з	 володінням,	 користуванням	 та	
розпорядженням	майном,	що	 зазначене	в	Частині	 1	 відповідного	Договору	як	 «Тип	майна»	 (далі	 –	застраховане	майно)	 та	 тваринами,	що	
зазначені	в	Додатку	до	Частини	1	відповідного	Договору	(далі	–	застраховані	тварини).	
1.4. Відповідно	до	умов	Договору	застрахованими	можуть	бути:	

1.4.1. При	страхуванні	майна:	
1.4.1.1. Житловий	будинок	 –	об’єкт	нерухомості,	призначений	для	постійного	проживання	людей,	включаючи	конструктивні	елементи:	
фундамент,	 стіни,	 стелі,	 підлоги,	 покрівля,	 міжповерхові	 перекриття;	 вбудовані	 інженерні	 комунікації	 (системи	 електропостачання,	

газопостачання	і	водопостачання,	каналізації	та	опалення,	обладнання	пожежної	безпеки,	вентиляційні	канали	та	канали	для	димовидалення);	

балкони,	вікна,	вхідні	двері.	

1.4.1.2. Житловий	 будинок	 з	 оздобленням	 та	 обладнанням	 –	 об’єкт	 нерухомості,	 призначений	 для	 постійного	 проживання	 людей,	
включаючи:	 конструктивні	 елементи	 (п.1.4.1.1	 Договору),	 внутрішнє	 оздоблення	 (штукатурка	 стін	 та	 стелі,	 облицювання	 плиткою,	

обшивка	 вагонкою,	 гіпсокартоном	 тощо,	 фарбування	 стін,	 стелі,	 столярних	 виробів,	 підлоги,	 радіаторів,	 трубопроводів,	 сходових	 огорож;	

обклеювання	стін	шпалерами,	іншими	штучними	облицювальними	матеріалами	тощо;	оздоблення	підлоги	(паркет,	ламінат,	лінолеум	тощо),	

зовнішнє	 оздоблення	 (штукатурка	 по	 стінах,	 облицювання	 плиткою,	 обшивка	 вагонкою,	 гіпсокартоном,	 у	 т.ч.	 шумо-,	 теплоізоляцією,	

фарбування	столярних	виробів,	сходових	огорож),	обладнання	(вбудовані	інженерні	комунікації	(системи	електропостачання,	газопостачання	

і	водопостачання,	каналізації	та	опалення,	обладнання	пожежної	безпеки,	вентиляційні	канали	та	канали	для	димовидалення);	стаціонарно	

встановлене	 технічне,	 санітарно-технічне,	 кухонне	 обладнання	 систем	 водо-,	 газо-,	 теплопостачання,	 каналізації,	 опалювання,	

електропостачання	(змішувачі,	умивальники,	унітази,	батареї,	ванни,	лічильники	води,	газу,	електроенергії,	електричні	щити,	розподільники,	

вбудоване	освітлювальне	обладнання,	електричні	системи	обігріву	"тепла	підлога"	тощо),	обладнання	комп’ютерних	мереж,	систем	вентиляції,	

кондиціювання	повітря,	очищення	води,	супутникового	телебачення,	відеоспостереження,	протипожежної,	охоронної	сигналізації,	домофони;	

вмонтовані	грати,	ставні,	ролети.	

1.4.1.3. Житловий	 будинок	 з	 оздобленням,	 обладнанням	 та	 домашнім	 майном	 –	 об’єкт	 нерухомості,	 призначений	 для	 постійного	
проживання	людей,	включаючи	конструктивні	елементи	(п.1.4.1.1	Договору),	внутрішнє	оздоблення,	зовнішнє	оздоблення,	обладнання	

(п.1.4.1.2	Договору),	домашнє	майно	-	рухоме	майно,	що	знаходиться	у	житловому	будинку,	а	саме:	меблі	та	предмети	інтер’єру	(каркасні,	

м’які	меблі	(шафи,	дивани,	столи,	стільці	тощо),	килими,	паласи,	гобелени,	гардини,	штори,	жалюзі,	освітлювальні	прилади,	дзеркала,	настінні	

та	підлогові	годинники,	предмети	образотворчого	мистецтва,	вироби	зі	скла	та	кераміки;	незнімні	частини	конструкцій	та	предмети	інтер’єру	

(карнизи,	світильники,	вбудовані	дзеркала,	вбудовані	меблі)),	побутова	та	електронна	техніка	(холодильники,	морозильні	камери,	пральні,	

посудомийні	 і	 сушильні	 машини,	 печі	 НВЧ,	 пилососи,	 вентилятори,	 електробритви,	 електрогрилі,	 тостери,	 м’ясорубки,	 овочерізки,	

електропраски,	 електричні	 чайники,	 електросамовари,	мультиварки,	 кухонні	 комбайни,	 кавомолки,	 кавоварки;	 газові	 та	 електричні	 плити;	

швейні	та	в’язальні	машини;	електротехніка	(телевізори,	відео	і	аудіотехніка,	персональні	комп’ютери,	магнітофони,	принтери,	сканери,	факси,	

стаціонарні	телефони,	акустичні	системи,	ігрові	приставки,	підсилювачі,	джерела	безперебійного	струму),	особисті	речі	(одяг,	головні	убори,	

взуття,	сумки,	портфелі,	спортивний	інвентар,	постільна	білизна,	книги,	господарчі	та	кухонні	предмети).	

1.4.1.4. Господарські	будівлі	(споруди)	-	об’єкти	нерухомості,	не	призначені	для	постійного	проживання	людей,	а	саме	літні	кухні,	гаражі,	сараї,	
погреби,	криниці,	включаючи	конструктивні	елементи	(п.1.4.1.1	Договору).	

1.4.1.5. Рухоме	 майно	 –	 рухоме	 майно,	 що	 знаходиться	 в	 місці	 дії	 Договору,	 а	 саме	 будівельне	 обладнання	 (болгарки,	 шуруповерти,	
електролобзики,	 перфоратори,	 дрилі,	 полірувальні	машини,	 гравери,	 викрутки	 акумуляторні,	шліфувальні	машини,	 дискові	 пили,	шабельні	

пили,	електроножиці,	електрорубанки,	фрезери,	фени	будівельні,	гайковерти,	паяльники	та	випалювачі,	відбійні	молотки,	штроборізи,	степлери	

електричні,	електролобзики,	ланцюгові	електропили,	бетономішалки,	генератори,	зварювальне	обладнання),	сільськогосподарська	техніка	



(мінітрактори	 та	 обладнання	 до	 них	 (картоплесаджалки,	 картоплекопалки,	 плуги,	 сівалки,	 косарки),	 мотоблоки,	 газонокосарки,	 мотокоси,	

дровоколи).	

1.4.2. При	страхуванні	тварин:	
1.4.2.1. Дрібна	рогата	худоба	(кози,	вівці)	–	віком	від	1	до	7	років.	
1.4.2.2. Велика	рогата	худоба	(далі	–	ВРХ)	–	віком	від	1	до	14	років.	
1.4.2.3. Коні,	мули	–	віком	від	1	до	18	років.	

2. СТРАХОВІ	РИЗИКИ.	СТРАХОВІ	ВИПАДКИ	
2.1. Страховими	 випадками	 зі	 страхування	 майна	 є	 пошкодження,	 втрата	 або	 загибель	 майна,	 що	 відбулися	 внаслідок	 наступних	 подій	
(страхові	ризики):	

2.1.1. Пожежа,	удар	блискавки,	вибух	газу,	якщо	навіть	удар	блискавки	або	вибух	газу	не	викликав	пожежу;	

2.1.2. Стихійні	лиха	(землетрус,	виверження	вулкану	і	дія	підземного	вогню,	гірський	обвал,	зсуви,	сходження	снігових	лавин,	сель,	паводок,	

повінь,	сильний	снігопад,	просадка	ґрунту,	буря,	вихор,	ураган,	смерч,	цунамі,	шторм,	злива,	град);	

2.1.3. Дія	води	–	раптові	аварії	водопровідних,	каналізаційних,	опалювальних,	протипожежних	(спринклерних	систем)	або	інших	гідравлічних	

систем,	проникнення	води	або	інших	рідин	із	сусідніх	приміщень,	спрацьовування	протипожежних	систем	(не	викликаних	необхідністю	їхнього	

включення).		

2.1.4. Протиправні	дії	третіх	осіб:	крадіжка,	грабіж,	розбій,	умисне	знищення	або	пошкодження,	у	тому	числі	шляхом	підпалу,		вибуху	чи	іншим	

загальнонебезпечним	способом.	

2.1.5. Наїзд	 ТЗ	 або	 інший	 механічний	 сторонній	 вплив	 	 -	 наїзд	 транспортних	 засобів	 або	 саморушних	 машин;	 навал	 самохідних	 водних	

транспортних	 засобів	 та	 засобів,	що	 буксируються,	 несамохідних	 водних	 транспортних	 засобів	 або	 самохідних	 інженерних	 споруджень,	що	

плавають;	 падіння	 будь-яких	 предметів	 (дерев,	 гілок,	 радіо-,	 телевізійних	 та	 супутникових	 антен);	 	 ударна	 хвиля	 надзвукових	 літаків;	

пошкодження,	 викликані	 напором	 води	 та	 інших	 рідин;	 інше	 непередбачене	 регламентом	 або	 відповідною	 технічною	 документацією	

відхилення	виробничого	процесу;	інші	специфічні	явища	руйнівного	характеру.	

2.2. Страховими	випадками	зі	страхування	тварин	є	загибель,	падіж	або	вимушений	забій	Застрахованих	тварин,	внаслідок	наступних	подій	
(страхових	ризиків):	

2.2.1. Пожежа,	вибух;		

2.2.2. Стихійні	лиха	(землетрус,	виверження	вулкану	і	дія	підземного	вогню,	гірський	обвал,	зсуви,	сходження	снігових	лавин,	сель,	паводок,	

повінь,	сильний	снігопад,	просадка	ґрунту,	буря,	вихор,	ураган,	смерч,	цунамі,	шторм,	злива,	град);		

2.2.3. Протиправні	дії	третіх	осіб	(викрадення	застрахованої	тварини,	грабіж,	розбій,	хуліганство,	напад	озброєної	банди,	підпал);	

2.2.4. Нещасні	випадки	(замерзання,	удушення,	падіння	в	ущелину	(яр),	наїзду	транспортних	засобів,	утоплення,	нападу	звірів,	укусу	отруйних	

змій	або	комах,	отруєння	шкідливими	травами,	речовинами,	продуктами	горіння,	травматичних	ушкоджень,	сонячного	або	теплового	удару,	

опіків,	обмороження,	переохолодження,	потрапляння	в	дихальні	шляхи	чужорідного	тіла,	падіння	з	висоти,	ураження	електричним	струмом);		

2.2.5. Інфекційні	хвороби	(розлади	здоров’я	тварин,	що	виникають	внаслідок	зараження	живими	збудниками	(вірусами,	патогенними	білками-

пріонами,	 бактеріями,	 рикетсіями,	 найпростішими	 грибами,	 мікоплазмами,	 іншими	 патогенними	 мікробами)	 і	 передаються	 від	 заражених	

тварин	здоровим).	

3. ТЕРИТОРІЯ	І	СТРОК	ДІЇ	ДОГОВОРУ,	ТЕРИТОРІЯ	ДІЇ	ДОГОВОРУ,	МІСЦЕ	ДІЇ	ДОГОВОРУ	
3.1. Територія	дії	Договору	–	Україна,	за	виключенням:	території	проведення	антитерористичної	операції;	територій	населених	пунктів,	в	яких	
органи	державної	влади	України	тимчасово	не	виконують	або	не	виконують	у	повній	мірі	свої	повноваження,	а	також	територій	населених	

пунктів,	 що	 розташовані	 на	 лінії	 зіткнення	 (перелік	 таких	 населених	 пунктів	 визначається	 на	 дату	 настання	 страхового	 випадку	 згідно	

Розпорядженням	від	07.11.2014	р.	№1085	КМУ	із	змінами	та	доповненнями);	тимчасово	окупованої	території	України,	межі	якої	визначаються	

на	підставі	Законів	України	від	15.04.2014	№1207-VII	та	від	12.08.2014	№1636-VII	із	змінами	та	доповненнями.	

3.2. Місце	дії	Договору:	
3.2.1. при	 страхуванні	майна	 –	 адреса,	 зазначена	в	Частині	 1	 відповідного	Договору	як	 «Адреса	 застрахованого	майна».	У	разі	 переміщення	

рухомого	майна	за	межі	зазначеної	адреси,	дія	Договору	щодо	такого	майна	припиняється.	

3.2.2. при	 страхуванні	 тварин	 –	 адреса	 місця	 утримання	 застрахованої	 тварини,	 зазначена	 в	 Частині	 1	 відповідного	 Договору	 як	 «Адреса	

застрахованого	майна»,	а	також	територія	випасу	тварини	у	радіусі	5	км	від	місця	утримання.	

3.3. Договір	набуває	чинності	з	00-00	годин	(за	Київським	часом)	доби	наступної	за	днем	сплати	страхового	платежу	на	рахунок	Страховика,	але	

не	раніше	дати,	вказаної	в	цьому	Договорі,	як	дата	початку	строку	його	дії	 («Термін	страхування»,	який	зазначено	в	Частині	1	відповідного	

Договору)	та	не	раніше	моменту	проходження	Застрахованою	особою	паспортного	контролю	під	час	виїзду	з	країни	проживання.	

3.4. Дія	Договору	закінчується	о	24-00	годині	дати,	вказаної	в	Договорі	як	дата	закінчення	його	строку	дії	(«Термін	страхування»,	який	зазначено	

в	Частині	1	відповідного	Договору),	але	не	пізніше	моменту	проходження	Застрахованою	особою	паспортного	контролю	під	час	в'їзду	у	країну	

проживання.	

4. СТРАХОВА	СУМА.	ФРАНШИЗА.	СТРАХОВИЙ	ПЛАТІЖ,	СТРАХОВИЙ	ТАРИФ	
4.1. Страхова	 сума	 -	 грошова	 сума,	 в	межах	якої	Страховик	відповідно	до	Договору	зобов'язаний	провести	виплату	при	настанні	 страхового	

випадку.	

4.2. Граничним	лімітом	зобов’язань	Страховика	щодо	виплати	страхового	відшкодування	за	окремим	майновим	об’єктом	є	страхова	сума	за	

кожним	окремим		майновим	об’єктом,	що	зазначені	в	Частині	1	відповідного	Договору.	

4.3. З	моменту	виплати	страхового	відшкодування	страхова	сума	зменшується	на	розмір	виплаченого	страхового	відшкодування	(агрегатна	

страхова	сума).		

4.4. Франшиза	-	частина	збитків,	що	не	відшкодовується	Страховиком.	За	цим	Договором	встановлена	безумовна	франшиза,	яка	зазначена	в	
Частині	1	відповідного	Договору	та/або	в	Додатку	до	Частини	1	відповідного	Договору.	

4.5. Страховий	платіж	(вартість,	премія)	 -	плата	за	страхування,	яку	Страхувальник	зобов’язаний	сплатити	Страховику	згідно	з	Договором	
страхування.	 Страхова	 премія	 сплачується	 Страхувальником	 одноразово	 за	 весь	 період	 страхування	 до	 дати	 початку	 строку	 дії	 Договору	

страхування	шляхом	безготівкової	форми	розрахунку.	

4.6. Страховий	тариф	–	відсоток	від	страхової	суми,	який	визначається	шляхом	ділення	страхового	платежу	відповідного	Договору	на	страхову	
суму	відповідного	Договору.	

5. ВИКЛЮЧЕННЯ	ІЗ	СТРАХОВИХ	ВИПАДКІВ	ТА	ОБМЕЖЕННЯ	СТРАХУВАННЯ	
5.1. Не	 підлягають	 відшкодуванню	 Страховиком	 збитки,	 яких	 зазнав	 Страхувальник	 	 внаслідок	 пошкодження,	 знищення	 чи	
викрадення	застрахованого	майна/тварин	внаслідок	таких	причин:	
5.1.1. Подій,	що	сталися	до	моменту	набрання	чинності	Договором.	

5.1.2. Вчинення	 Страхувальником	 (Вигодонабувачем),	 працівниками	 Страхувальника	 або	 членами	 його	 родини	 дій,	 за	 що	 передбачається	

кримінальна	відповідальність.	

5.1.3. Навмисних	дій	або	недбалості	Страхувальника	(Вигодонабувача)	або	його	довірених	осіб,	що	визнаються	такими	на	підставі	рішення	суду;	

5.1.4. Обробка	вогнем,	теплом,	чи	інший	термічний	вплив	на	майно	з	метою	переробки	чи	в	інших	цілях	(сушіння,	варка,	прасування,	коптіння,	

жаріння,	гаряча	обробки,	плавлення).		

5.1.5. Застосування	 вибухових	 речовин	 (динаміт,	 тротил	 і	 т.п.)	 та	 інших	 хімічних	 з’єднань	 чи	 суміші	 речовин,	 спроможних	 до	 швидкої	

екзотеричної	реакції,	що	супроводжується	виділенням	великої	кількості	тепла	чи	газів,	спеціально	призначених	для	проведення	вибухів	в	тій	

чи	 іншій	формі,	чи	для	 	екзотермічних	реакцій	в	режимі	теплового	вибуху,	для	високотемпературного	синтезу,	що	само	розповсюджується,	

запалювання	з	метою	одержання	енергії	тощо;	

5.1.6. Настання	страхового	випадку,	якщо	безпосередньою	причиною	його	стало	порушення	встановлених	законом	чи	іншими	нормативними	

актами	(в	тому	числі	Правилами)	правил	і	норм	безпеки	чи	інших	аналогічних	норм;	

5.1.7. Неминучі	в	процесі	роботи	чи	природньо	витікаючі	з	неї	випадки	самозаймання,	бродіння,	корозії,	гниття,	природного	зносу	або	інших	

природних	властивостей	окремих	предметів;	



5.1.8. Всякого	 роду	 військові	 дії,	 громадянська	 війна,	 народні	 хвилювання,	 страйки	 та	 їх	 наслідки;	 терористичні	 акти,	 проведення	

антитерористичних	операцій;	реквізиція,	арешт,	конфіскація	та	інші	дії	військових	чи	цивільних	влад;	дії	мін,	бомб,	снарядів	чи	інших	знарядь	

війни;	радіоактивне	забруднення	і	(або)	вплив	ядерної	енергії	у	будь-якій	формі;	

5.1.9. Дії	гризунів	чи	інших	шкідників;	

5.2. Не	відшкодовуються	збитки,	що	виникли	внаслідок:	
5.2.1. дії	 води	 або	 іншої	 рідини,	 що	 проникла	 через	 відкриті	 вікна	 і	 двері,	 спеціально	 зроблені	 отвори,	 що	 не	 передбачені	 проектом	 	 або		

утворилися	через	старість;	

5.2.2. вологості	всередині	приміщення,	будинку	(цвіль,	грибок	та	ін.);	

5.2.3. термічного	 розширення	 (стиску)	 рідин	 (парів)	 від	 їхнього	 нагрівання	 (охолодження),	 якщо	 гідравлічні	 системи	 не	 	 укомплектовані	

запобіжними	клапанами	або	розширювальними	баками;	

5.2.4. ударів,	зіткнень,	причиною	яких	став	транспорт,	яким	користується	Страхувальник,	члени	його	родини,	працюючі	у	нього	особи;	

5.2.5. розмочуючої	(роз’їдаючої)	дії	води,	інших	речовин;	

5.2.6. руху	ґрунту	внаслідок	проведення	вибухових	робіт,	вийманням	ґрунту	із	котлованів,	засипкою	пустот	або	проведенням	земляних	робіт,	

навіть	якщо	безпосередня	або	віддалена	причина	цих	явищ	підпадала	під	дію	Договору;	

5.3. В	будь-якому	випадку	не	є	застрахованим	та	страхове	покриття	не	поширюється	на:		
5.3.1. Приміщення/будівлі,	які	призначені	для	знесення,	знецінені	та/або	не	можуть	використовуватися	за	призначенням	або	знаходяться	у	

аварійному	або	ветхому	будинку,	знос	яких	становить	понад	70%.	

5.3.2. Об’єкти	незавершеного	капітального	будівництва,	на	реконструкції,	в	аварійному	стані,	а	також	майно,	що	знаходиться	в	таких	будинках.	

5.3.3. Майно,	що	розташоване	на	балконах,	лоджіях	і	місцях	загального	користування.	

5.3.4. Устаткування,	розташоване	на	зовнішніх	стінах	і	даху	будівель	і	споруд	(наприклад:	навіси,	ставні,	антени	тощо).	

5.3.5. Басейни,	лазні	(сауни).	

5.3.6. Майно/тварини	осіб,	які	перебувають	у	трудових	відносинах	зі	Страхувальником.	

5.3.7. Мережі	електропостачання	під	відкритим	небом,	включаючи	опори,	щогли	й	огорожі.	

5.3.8. Дорожнє	покриття	загального	користування,	канали.	

5.3.9. Господарські	будівлі,	в	яких	стіни	та/або	перекриття	складаються	переважно	з	скляних	елементів	(теплиці,	тощо).	

5.3.10. Майно	та	обладнання,	інженерні	конструкції,	які	не	сертифіковані	та	встановлені	самостійно	з	порушенням	встановлених	норм,	правил,	

інструкцій	тощо.	

5.4. Не	можуть	бути	застрахованими	та	страховий	захист	не	поширюється	на:	
5.4.1. Хворих,	виснажених	тварин,	які	визнані	такими	представником	Страховика;	

5.4.2. Тварин,	що	перебувають	у	стані	дородового	чи	післяродового	залежування;		

5.4.3. Тварин,	які	перебувають	в	місцевості,	на	якій	оголошений	надзвичайний	стан	або	введено	карантинні	обмеження,	що	мають	безпосереднє	

відношення	до	цих	тварин;		

5.4.4. Тварин,	останнє	обстеження	яких	виявило	позитивну	реакцію	на	бруцельоз,	лейкоз	або	туберкульоз;		

5.4.5. Тварин,	які	утримуються	з	порушенням	зооветеринарних	вимог;		

5.4.6. Тварин,	які	не	отримали	необхідні	щеплення	та	інші	заходи	імунізації,	профілактики	(відсутня	довідка	Державної	служби	ветеринарної	

медицини);	

5.5. Якщо	у	процесі	врегулювання	страхового	випадку	буде	встановлено,	що	постраждала	застрахована	тварина	на	момент	укладення	Договору	

була	такою,	що	не	може	бути	застрахованою,	то	страхове	відшкодування	сплачується	із	застосуванням	безумовної	франшизи	у	розмірі	50%	від	

страхової	суми,	але	не	більше	розміру	дійсної	вартості	тварини.	

5.6. Страховим	випадком	не	визнаються	та	відшкодуванню	не	підлягають	збитки,	що	виникли	внаслідок:	
5.6.1. Жорсткого	поводження	з	тваринами;	недбалості	під	час	годування	тварин	–	відсутності	корму	або	води	незалежно	від	причин,	годування	

не	 відповідним	 (не	 придатним)	 кормом	 або	 водою,	 чи	 поганої	 якості,	 у	 т.ч.	 таким,	 що	 призвело	 до	 харчового	 отруєння,	 що	 було	 визнано	

працівником	ветеринарної	служби;	

5.6.2. Невиконання	 вимог	 нормативно-правових	 актів	 Державної	 ветеринарної	 та	 фітосанітарної	 служби	 України	 та	 інших	 компетентних	

органів	щодо	утримання,	відгодівлі	тварин;	

5.6.3. Невиконання	 Страхувальником	 вказівок	 спеціаліста	 ветеринарної	 медицини	 про	 проведення	 профілактичних	 заходів	 боротьби	 з	

заразними	хворобами,	розпорядженнями	про	забій	хворої	тварини;	

5.6.4. Проведення	щеплення	та	інших	заходів	з	імунізації	застрахованих	тварин	(несвоєчасне	проведення	профілактичних	ін’єкцій	і	щеплень,	

виникнення	ускладнень	після	щеплення,	алергічних	реакцій	на	введення	лікарських	засобів	або	побічної	негативної	дії	лікарських	засобів),	які	

проводяться	за	вимогою	Державної	ветеринарної	та	фітосанітарної	служби	України	або	є	планово	непередбаченими;	

5.6.5. Заразних	(вірусних)	хвороб,	перелік	яких	визначено	відповідним	законодавчим	або	нормативним	документом,	та	за	які	Страхувальнику	

належить	 грошова	 допомога	 (виплата)	 з	 державних	фондів,	 призначених	 для	 ліквідації	 наслідків	 (матеріальних	 збитків)	 від	 цих	 хвороб,	 в	

частині	цієї	грошової	допомоги;	

5.6.6. Масових	 інфекційних	 захворювань	 тварин,	 африканської	 чуми	 та	 епізоотії	 (широкого	 розповсюдження	 інфекційного	 захворювання	

тварин,	що	значно	перевищує	рівень	звичайної	захворюваності	на	території,	якої	стосується	Договір);	

5.6.7. Планового	забою	застрахованої	тварини;	необґрунтованого	забою	а	також	забою	із	господарчих	міркувань	(старість,	безпліддя,	яловість,	

зниження	продуктивності,	з	метою	реалізації	м’яса	або	його	споживання	у	власному	господарстві),	а	також	у	зв’язку	з	кістозним	переродженням	

яєчників,	склерозом	яєчників,	наявністю	жовтого	тіла,	новоутвореннями	матки,	запаленням	яєчників;	

5.6.8. Вигулу,	випасу	застрахованих	тварин,	якщо	вони	знаходилися	без	нагляду;	

5.6.9. Зникнення	тварин	природним	шляхом	з	території	місця	дії	Договору	(заблукали,	втекли	з	місця	утримання	тощо);	

5.6.10. Загибелі	тварин	від	виснаження	(кахексія);	

5.6.11. Встановлення	застрахованій	тварині	неправильного	діагнозу;	

5.6.12. Надання	медичної	допомоги	закладом	ветеринарної	медицини	або	ветеринарним	лікарем,	які	не	мають	відповідного	дозволу	(ліцензії)	

на	ветеринарну	практику	чи	проведення	робіт,	або	коли	він	прострочений;	

5.6.13. Заволодіння	застрахованою	твариною	шляхом	шахрайства	третьої	особи;	

5.6.14. Стихійного	 явища,	 якщо	 застрахована	 тварина	 знаходилася	 на	 території,	 що	 була	 оголошена	 зоною	 стихійного	 лиха	 до	 моменту	

укладення	Договору;	

5.6.15. Захворювання,	 якщо	 застрахована	 тварина	 знаходилася	 на	 території,	 на	 якій	 був	 оголошений	 карантин	 з	 приводу	 цієї	 хвороби,	 до	

моменту	набрання	чинності	Договором	;	

5.6.16. Ветеринарного	лікування	застрахованої	тварини	з	приводу	генетичних	захворювань	та	аномалій	розвитку,	проведення	косметичних	

операції	та	протезування	всіх	видів	(в	т.ч.	витрат	на	їх	проведення	та	протезування);	

5.6.17. Хвороб	та	травм	тварин,	що	були	відомі	Страхувальнику	до	моменту	укладення	Договору;	

5.6.18. Падежу,	знищення	(евтаназії),	вимушеного	забою	або	прирізки	тварин,	внаслідок	впливу	подій,	не	пов’язаних	зі	страховим	випадком.	

5.7. За	 Договором	 не	 відшкодовуються	 збитки,	 завдані	 третім	 особам	 внаслідок	 споживання	 (використання)	 проданої	 чи	 іншим	 шляхом	

переданої	застрахованої	тварини,	яка	загинула,	захворіла	або	зникла.	

6. ПРАВА	ТА	ОБОВ’ЯЗКИ	СТОРІН	
6.1. Страхувальник	має	право:	
6.1.1. На	одержання	страхового	відшкодування	в	розмірі	та	строки,	визначені	Правилами	та	цим	Договором;	

6.1.2. Вносити	Страховику	пропозиції	щодо	змін	і	доповнень	до	умов	цього	Договору;	

6.1.3. Достроково	припинити	дію	Договору	у	відповідності	до	його	умов,	умов	Правил	та	законодавства	України;	

6.1.4. Запропонувати	заміну	Страхувальника	на	особу,	до	якої	перейшов	майновий	інтерес	щодо	застрахованого	майна/тварин;	

6.1.5. На	одержання	від	Страховика	дублікату	Договору	у	разі	втрати	оригіналу;	



6.2. Страхувальник	зобов'язаний:	
6.2.1. Ознайомитися	з	умовами	та	Правилами	страхування;	

6.2.2. При	укладанні	Договору	надати	інформацію	Страховику	про	всі	відомі	йому	обставини,	що	мають	істотне	значення	для	оцінки	ступеню	

страхового	ризику,	і	надалі	в	письмовій	формі	інформувати	його	про	будь-яку	зміну	в	ступені	страхового	ризику;	

6.2.3. Своєчасно	вносити	страхові	платежі	в	порядку	і	на	умовах,	визначених	Договором;	

6.2.4. При	укладенні	Договору	повідомити	Страховика	про	інші	чинні	договори	страхування	щодо	цього	предмета	Договору;	

6.2.5. Не	пізніше	48	годин	з	моменту	настання	події,	що	може	бути	кваліфікована	як	страховий	випадок	повідомити	про	цю	подію	Страховика		

та	виконувати	інші	дії,	передбачені	умовами	цього	Договору;	

6.2.6. Вживати	заходів	щодо	запобігання	та	зменшення	збитків,	завданих	внаслідок	настання	страхового	випадку;		

6.2.7. Дотримуватися	 правил	 протипожежної	 безпеки	 при	 експлуатації	 застрахованого	 майна,	 утриманні	 застрахованих	 тварин	 згідно	 з	

вимогами	чинного	законодавства	України;	

6.2.8. Відноситися	до	застрахованого	майна/тварин	так	дбайливо,	якби	вони	не	були	застраховані;		

6.2.9. Негайно,	але	не	пізніше	48	годин	з	дня,	коли	Страхувальнику	стало	про	це	відомо,	повідомити	Страховика,	незалежно	від	подання	заяви	

про	настання	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку,	про	те,	що	компетентними	органами	стосовно	події	відкрито	кримінальне	провадження,	

провадження	у	справі	про	адміністративні	правопорушення;	

6.2.10. Передати		Страховику	документи	,	що	нададуть	йому	право	вимоги	до	осіб,	відповідальних	за	завдані	збитки;	

6.2.11. Дотримуватись	умов	Правил,	Договору;	

6.2.12. Утримувати,	 годувати	та	використовувати	застрахованих	тварин	за	призначенням	відповідно	до	вимог	нормативно-правових	актів,	

зокрема	Міністерства	аграрної	політики	та	продовольства	України,	служб	ветеринарної	медицини,	а	також	інших	відповідних	компетентних	

органів;	

6.2.13. Письмово	повідомити	Страховика	з	метою	внесення	змін	до	Договору,	якщо	застрахована	тварина	вибула	з	господарства	(на	підставі	

договору	купівлі-продажу,	дарування	тощо).	

6.3. Страховик	має	право:	
6.3.1. Перевіряти	достовірність	повідомлених	Страхувальником	відомостей	та	іншу	інформацію,	надану	Страхувальником;	вимагати	додаткові	

документи,	що	мають	значення	для	оцінки	ступеня	ризику;	

6.3.2. Самостійно	 з’ясовувати	 причини	 та	 обставини	 настання	 події,	 що	 має	 ознаки	 страхового	 випадку:	 вимагати	 від	 Страхувальника	

інформацію,	необхідну	для	встановлення	факту	та	обставин	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку,	або	розміру	страхового	відшкодування;	

6.3.3. Брати	участь	в	роботі	відповідної	компетентної	комісії	з	розслідування	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку;	

6.3.4. Відмовити	у	виплаті	страхового	відшкодування	у	випадках,	передбачених	Договором;	

6.3.5. Ініціювати	дострокове	припинення	дії	Договору	згідно	з	Договором;	

6.3.6. Вимагати	повернення	страхового	відшкодування	(його	відповідної	частини),	що	вже	виплачено,	у	разі	виникнення	відповідних	обставин,	

передбачених	законодавством	України	та/або	Договором.	

6.4. Страховик	зобов'язаний:	
6.4.1. Ознайомити	Страхувальника	з	умовами	та	Правилами	страхування,	а	також	до	укладення	Договору	надати	Страхувальнику	додаткову	

інформацію,	передбачену	ст.	12	Закону	України	"Про	фінансові	послуги	та	державне	регулювання	ринків	фінансових	послуг";	

6.4.2. За	 заявою	 Страхувальника	 у	 разі	 здійснення	 ним	 заходів,	 що	 зменшили	 страховий	 ризик	 або	 збільшили	 вартість	 застрахованого	

майна/тварин,	внести	відповідні	зміни	до	Договору;	

6.4.3. Протягом	 2	 (двох)	 робочих	 днів,	 як	 тільки	 стане	 відомо	 про	 настання	 події,	 що	 має	 ознаки	 страхового	 випадку,	 вжити	 заходи	щодо	

оформлення	всіх	необхідних	документів	для	своєчасної	виплати	страхового	відшкодування;	

6.4.4. При	настанні	страхового	випадку	здійснити	виплату	страхового	відшкодування	у	передбачений	Договором	строк.	За	несвоєчасну	виплату	

страхового	відшкодування	Страховик	сплачує	Страхувальнику	пеню	у	розмірі	0,01%	від	суми	заборгованості;	за	кожний	день	прострочення,	але	

не	більше	5%	від	загальної	суми	заборгованості;	

6.4.5. Не	розголошувати	відомостей	про	Страхувальника	та	його	майнове	становище,	крім	випадків,	встановлених	законом;	

6.4.6. У	 випадку	 прийняття	 рішення	 про	 відмову	 у	 виплаті	 страхового	 відшкодування	 письмово	 повідомити	 про	 це	 Страхувальника	 з	

обґрунтуванням	причин	відмови	в	строк,	передбачений	Договором.	

7. ДІЇ	СТРАХУВАЛЬНИКА	У	ВИПАДКУ	НАСТАННЯ	ПОДІЇ,	ЯКА	МОЖЕ	БУТИ	ВИЗНАНА	СТРАХОВИМ	ВИПАДКОМ	
7.1. У	випадку	настання	події,	яка	призвела	до	збитків	і	може	бути	визнана	страховим	випадком,	Страхувальник	зобов’язаний:	

7.1.1. Якнайшвидше,	але	не	пізніше	48	годин	(не	враховуючи	святкових	та	вихідних	днів)	письмово	повідомити	Страховика	про	настання	події	

Страховика.		

7.1.2. Негайно,	але	не	пізніше	24	годин	з	моменту	настання	події,	що	може	бути	визнана	страховим	випадком,	повідомити	про	це	відповідні	

компетентні	органи	(пожежну	охорону,	аварійні	служби,	МВС,	ДСНС,	Державну	ветеринарну	та	фітосанітарну	службу	України	тощо),	як	цього	

вимагають	обставини	і	наслідки	події,	та	отримати	від	них	документи,	що	підтверджують	факт	настання,	час	і	обставини	настання	події;	

7.1.3. Вжити	всіх	можливих	заходів	для	рятування	і	збереження	пошкодженого	майна,	а	також	для	запобігання	та	зменшення	збитків,	завданих	

внаслідок	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку,	виконувати	всі	рекомендації	Страховика	з	цього	приводу;		

7.1.4. Не	чекаючи	прибуття	на	місце	настання	події	представників	Страховика,	працівників	органів	МВС	або	представників	інших	компетентних	

органів,	зібрати	всю	доступну	попередню	інформацію	щодо	причин	та	обставин	виникнення	збитку	(наприклад,	скласти	акт	довільної	форми	

за	 участю	 місцевої	 адміністрації,	 представників	 інших	 офіційних	 органів,	 а	 також	 за	 участю	 очевидців	 (свідків)	 події,	 що	 відбулася,	 по	

можливості	зафіксувати	картину	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку	за	допомогою	фото-,	кіно-	або	відеозйомки)	і	передати	її	Страховику	

з	метою	наступного	більш	правильного	і	об’єктивного	офіційного	розслідування	причин	та	встановлення	розміру	збитку;	

7.1.5. До	прибуття	представників	 компетентних	органів	 та	 установ,	 не	 змінювати	картину	події,	 за	 винятком	лише	дій	 з	 рятування	людей,	

майна,	тварин	або	запобігання	надзвичайним	ситуаціям;	

7.1.6. надати	Страховику	(представнику	Страховика)	можливість	провести	огляд	і	обстеження	пошкодженого	застрахованого	майна/тварини	

для	визначення	причин	і	встановлення	розміру	збитків;	

7.1.7. надати	 Страховику	 всю	 інформацію,	 яка	 має	 відношення	 до	 цієї	 події,	 вжити	 заходів	 по	 збору	 і	 передачі	 Страховику	 всіх	 необхідних	

документів	для	прийняття	рішення	про	розмір	заподіяного	збитку,	про	виплату	страхового	відшкодування	та	для	забезпечення	права	зворотної	

вимоги	до	винної	сторони,	якщо	така	є;	

7.1.8. у	разі	настанні	події	із	застрахованими	тваринами	та	виникненні	необхідності	у	вимушеному	забої	тварин:	

7.1.8.1. отримати	письмове	погодження	Страховика	на	вимушений	забій	тварини	за	умови	наявності	направлення	ветеринарного	лікаря,	
крім	випадків	термінової	необхідності	вимушеного	забою	(виникає	при	травмуванні	тварини,	великій	втраті	крові,	переломах	кісток	тощо,	за	

умови,	що	існує	загроза	швидкого	настання	смерті	тварини)	за	розпорядженням	спеціалістів	ветеринарної	служби	або	якщо	вимушений	забій	

проводиться	за	вказівкою	органів	влади.	

7.1.8.2. після	забою	тварини	–	надати	у	ветеринарну	службу	проби	м’яса	для	проведення	експертизи	його	придатності;	

7.1.8.3. по	можливості,	з	максимальною	вигодою,	реалізувати	продукти	забою	вимушено	забитої	тварини	або	останки	тварини,	що	загинула	в	

результаті	страхового	випадку,	та	повідомити	Страховика	про	отриману	виручку	від	реалізації	продуктів	забою	або	останків	загиблої	тварини	

(надати	рахунок	про	реалізоване	м’ясо,	шкуру	тощо).	

Якщо	 Страхувальник	 не	 надасть	 Страховику	 доказів	 про	 те,	що	 він	 не	 отримав	 ніякої	 виручки	 від	 реалізації	 продуктів	 забою	 або	 останків	

загиблої	тварини,	Страховик	має	право	визначити	розмір	цієї	виручки	самостійно	та	врахувати	отримані	відомості	при	розрахунку	розміру	

збитку.	

8. ПЕРЕЛІК	ДОКУМЕНТІВ,	ЩО	ПІДТВЕРДЖУЮТЬ	НАСТАННЯ	СТРАХОВОГО	ВИПАДКУ	ТА	РОЗМІР	ЗБИТКІВ.	
8.1. Рішення	 про	 виплату	 страхового	 відшкодування	 або	 відмову	 у	 виплаті	 страхового	 відшкодування	 у	 випадку	 пошкодження,	
знищення	або	втрати	майна/тварин	приймається	Страховиком	на	підставі	наступних	документів:	
8.1.1. Письмової	заяви	Страхувальника	про	виплату	страхового	відшкодування.	



8.1.2. До	заяви	додаються:	

8.1.2.1. Документи,	що	дозволяють	ідентифікувати	особу	Страхувальника	та/або	Вигодонабувача;	

8.1.2.2. Договір	(примірник	Страхувальника);	

8.1.2.3. документи,	 що	 підтверджують	 майновий	 інтерес	 особи	 в	 одержанні	 страхового	 відшкодування	 (договір	 купівлі-продажу,	 договір	

дарування,	договір	оренди,	свідоцтво	про	право	власності	тощо);	

8.1.2.4. У	всіх	випадках,	коли	в	розслідуванні	обставин,	що	спричинили	завдання	збитку,	брали	участь	правоохоронні	органи	–Виписка	з	Єдиного	

державного	 реєстру	 досудових	 розслідувань,	 а	 також	 Постанова	 про	 закриття	 кримінального	 провадження	 або	 Рішення	 суду,	 винесене	 за	

результатами	розгляду	такого	кримінального	провадження,	яке	набрало	законної	сили;	

8.1.2.5. Документ	про	відшкодування	збитків	винною	особою	(за	наявності);	

8.1.2.6. Документи,	 необхідні	 для	 підтвердження	 факту,	 причин,	 обставин	 події,	 що	 має	 ознаки	 страхового	 випадку,	 та	 визначення	 розміру	

завданих	збитків:	

- документи	 компетентних	 органів	 (ДСНС,	 Державної	 гідрометеорологічної	 служби,	 МВС,	 органів	 місцевого	 самоврядування,	 Державної	

ветеринарної	та	фітосанітарної	служби	України	тощо),	що	підтверджують	факт	настання	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку,	відповідно	

до	характеру	події;	

- перелік	пошкодженого,	знищеного	або	втраченого	майна/тварин	із	зазначенням	його	(їх)	вартості.;	

- документи,	що	підтверджують	розмір	збитку	(експертний	висновок,	рахунки,	кошторис	на	проведення	ремонтних	робіт,	тощо);	

- інші	документи	на	обґрунтовану	вимогу	Страховика,	що	стосуються	факту,	причин,	обставин	події,	що	має	ознаки	страхового	випадку,	та	

розміру	завданого	збитку;	

8.1.3. При	 загибелі	 (падежу)	 застрахованих	 тварин	 внаслідок	 	 хвороби	 Страхувальник	 додатково	 до	 документів,	 визначених	 п.п.	 8.1.1,	 8.1.2	

Договору	зобов’язаний	подати:		

8.1.3.1. Протокол	 розтину	 трупу	 застрахованої	 тварини	 із	 зазначенням	 причин	 її	 захворювання,	 загибелі	 (падежу)	 або	 	 вимушеного	 забою	

(евтаназії);	

8.1.3.2. Акт	спрямування	тварини	на	вимушений	забій	(евтаназію),	якщо	такий	є;	

8.1.3.3. Документ	що	підтверджує		непридатність		до	вживання	м’яса	(всієї	туші	або	її	частини)	вимушено	забитої	тварини,	якщо	такий	є;	

8.1.3.4. Копія	рішення	карантинної	 інспекції	 або	 іншого	 уповноваженого	 ветеринарного	 органу	про	 оголошення	карантину	 в	 регіоні	 та	 про	

заходи	боротьби	із	інфекційними	хворобами;	

8.1.3.5. Квитанції,	 прибуткові	 ордери,	 товарно-касові	 чи	 інші	 розрахункові	 документи,	 що	 підтверджують	 витрати	 Страхувальника	 на	

проведення	заходів	щодо	запобігання	та	зменшення	збитків,	в	т.ч.	сплату	за	лікування	хворої	тварини,	медикаменти	тощо;	

8.1.4. При	загибелі	(падежу)	застрахованих	тварин	внаслідок	нещасного	випадку	Страхувальник	додатково	до	документів,	визначених	п.п.	8.1.1,	

8.1.2		Договору,	зобов’язаний	подати:	

8.1.4.1. Висновок	–	довідку	ветеринарного	лікаря	або	служби		ветеринарної	медицини	про	причини		загибелі		або	вимушеного	забою	(евтаназії)	

застрахованої	тварини;	

8.1.4.2. Експертний	висновок	лабораторії	ветеринарно-санітарної	експертизи,	якщо	тварина	загинула	внаслідок	отруєння;	

8.1.5. При	викраденні	застрахованих	тварин	Страхувальник	додатково	до	документів,	визначених	п.п.	8.1.1,	8.1.2		Договору,	зобов’язаний	подати	

документ,	 який	 підтверджує	 подання	 заяви	 до	 правоохоронних	 органів	 про	 кримінальне	 правопорушення	 за	 фактом	 настання	 страхового	

випадку	та	надати	довідку	про	реєстрацію	заяви	в	єдиному	державному	реєстрі	досудових	розслідувань;	

8.2. Документи,	необхідні	для	прийняття	рішення	про	виплату	(відмову	в	виплаті)	страхового	відшкодування,	надаються	у	формі	оригінальних	

примірників,	нотаріально	засвідчених	копій	або	копій,	засвідчених	Страхувальником	(засвідчених	підписом	Страхувальника	-	фізичної	особи,	

за	 умови	 надання	 Страховику	 можливості	 звірення	 цих	 документів	 з	 оригінальними	 примірниками).	 Документи,	 які	 подаються	

Страхувальником,	 його	 представниками,	 відповідними	 компетентними	 органами,	 повинні	 бути	 достовірні,	 оформлені	 згідно	 з	 вимогами	

чинного	законодавства	України,	умовами	цього	Договору	(із	зазначенням	номеру,	дати,	засвідчені	підписами	уповноважених	осіб	та	печатками	

або	штампами,	без	виправлень).	Якщо	документи,	необхідні	для	прийняття	рішення	про	виплату	(відмову	у	виплаті)	страхового	відшкодування,	

не	 надані,	 надані	 в	 неповному	 обсязі,	 або	не	 оформлені	 належним	чином,	 Страховик	має	 право	 відстрочити	 	прийняття	 такого	 рішення	до	

моменту	усунення	цих	недоліків.	Про	це	Страховик	повідомляє	Страхувальника/	Вигодонабувача	у	письмовій	формі.	

8.3. Конкретний	 перелік	 документів,	 на	 підставі	 яких	 здійснюється	 виплата	 страхового	 відшкодування,	 визначається	 Страховиком	 при	

з’ясуванні	причин	та	обставин	страхового	випадку.	Страховик	має	право	запросити	від	відповідних	компетентних	органів,	Страхувальника,	

інших	підприємств,	установ,	організацій,	фізичних	осіб	інші	(крім	передбачених	п.	8.1	Договору)	документи	щодо	причин	та	обставин	події,	що	

має	ознаки	страхового	випадку.	

9. ПОРЯДОК	І	УМОВИ	ВИПЛАТИ	СТРАХОВОГО	ВІДШКОДУВАННЯ	
9.1. Підставою	для	виплати	страхового	відшкодування	є	Страховий	акт,	в	якому	зазначається	розрахунок	розміру	страхового	відшкодування	та	

який	складається	Страховиком.		

9.2. Протягом	 10	 (десяти)	 робочих	 днів	 з	 дня	 одержання	 від	 Страхувальника	 документів,	 зазначених	 в	 п.	 8.1	 Договору	 Страховик	 приймає	

рішення	 про	 виплату	 страхового	 відшкодування	 про	що	 складає	 відповідний	 Страховий	 акт,	 або	 приймає	 рішення	 про	 відмову	 у	 	 виплаті	

страхового	відшкодування.	

9.3. У	 випадку	 прийняття	 Страховиком	 рішення	 про	 виплату	 страхового	 відшкодування,	 виплата	 здійснюється	

Страхувальнику/Вигодонабувачу),		впродовж	5	(п’яти)	робочих	днів	з	дня	затвердження	відповідного	Страхового	акту.	

9.4. У	разі	прийняття	рішення	про	відмову	у	виплаті	страхового	відшкодування,	Страховик	впродовж		3	(трьох)	робочих	днів	з	дня	прийняття	

такого	рішення	повідомляє	про	це	Страхувальника/Вигодонабувача	або	іншу	особу,	яка	має	право	отримати	відшкодування	за	цим	Договором,	

в	письмовій	формі,	з	обґрунтуванням	причини	відмови.		

9.5. Відшкодуванню	 підлягають	 тільки	 прямі	 збитки,	 завдані	 майновим	 інтересам	 Страхувальника	 (Вигодонабувача)	 внаслідок	 настання	

страхового	випадку	і	не	включаються	будь-які	непрямі	збитки	або	витрати,	наприклад,	втрачена	вигода,	витрати	на	оренду,	втрати	очікуваної	

продукції,	що	дає	тварина	(молоко,	м’ясо,	вовна)	тощо.	

9.6. Розмір	страхового	відшкодування	(СВ)	визначається	у	розмірі	збитку,	але	не	більше	страхової	суми,	за	вирахуванням		розміру	безумовної	

франшизи.	 Також	 з	 суми,	що	 підлягає	 відшкодуванню,	 вираховується	 сума,	що	 відшкодована	 Страхувальнику	 особою,	 винною	 у	 заподіянні	

збитків,	або	особою,	яка	їх	відшкодовує	замість	винуватця	та	сума,	відшкодована	іншим	страховиком	за	цим	страховим	випадком.	

	Якщо	майно/тварина	застраховано	у	кількох	страховиків	і	загальна	страхова	сума	перевищує	його	дійсну	вартість,	то	страхове	відшкодування,	

що	виплачується	усіма	страховиками,	не	може	перевищувати	дійсної	вартості	застрахованого	майна/тварини.	При	цьому	кожний	страховик	

здійснює	 виплату	 пропорційно	 розміру	 страхової	 суми	 за	 укладеним	 ним	 договором	 страхування	 до	 загальної	 страхової	 суми	 за	 усіма	

укладеними	договорами.	

9.7. Розмір	збитку	при		страхуванні	майна	визначається	таким	чином	
9.7.1. При	 знищенні	 застрахованого	 майна	 -	 у	 розмірі	 дійсної	 вартості	 застрахованого	 майна	 на	 день	 настання	 страхового	 випадку	 з	

вирахуванням	вартості	залишків	майна,	що	придатні	для	подальшого	використання	або	реалізації,	або	здачі	в	металобрухт,	утиль	тощо.	

Майно	вважається	знищеним,	якщо	витрати	на	відновлення,	з	урахуванням	вартості	Застрахованого	майна	після	настання	страхового	випадку,	

дорівнюють	або	перевищують	дійсну	вартість	майна	безпосередньо	перед	настанням	страхового	випадку	(повне	конструктивне	знищення)	або	

у	разі	втрати	Застрахованим	майном	своїх	експлуатаційних	споживчих	якостей,	внаслідок	чого	 їхнє	відновлення	й	подальше	використання	

майна	за	своїм	призначенням	стає	неможливим	(повне	знищення).	

9.7.2. При	викраденні	Застрахованого	майна	-	у	розмірі	дійсної	вартості	Застрахованого	майна	на	день	настання	страхового	випадку.	

9.7.3. При	 пошкодженні	 Застрахованого	 майна	 –	 у	 розмірі	 фактичних	 витрат	 на	 його	 відновлення	 до	 стану,	 у	 якому	 воно	 перебувало	

безпосередньо	 перед	 настанням	 страхового	 випадку,	 з	 вирахуванням	 фізичного	 зносу	 із	 вартості	 матеріалів	 (запчастин),	 необхідних	 для	

відновлення	 майна.	 Розраховується	 Страховиком	 на	 дату	 настання	 страхового	 випадку,	 з	 урахуванням	 отриманих	 від	 Страхувальника	



документів,	 що	 підтверджують	 витрати	 (кошторису,	 актів	 виконаних	 робіт,	 чеків,	 рахунків	 тощо),	 або	 підтверджується	 актом	 незалежної	

експертизи.	При	цьому:	

- розмір	витрат	на	відновлення	кожного	конструктивного	елементу	Житлового	будинку	або	Господарської	будівлі	(споруди)	обмежується	

часткою	 питомої	 ваги	 пошкодженого	 конструктивного	 елементу	 у	 страховій	 сумі	 окремого	Житлового	 будинку	 або	 Господарської	 будівлі	

(споруди)	згідно	з	Таблицею	1.	

Таблиця	1		

Конструктивні	елементи	житлового	будинку	або	господарської	будівлі	(споруди)	
Питома	 вага,	 %	 від	

страхової	суми	

Фундамент	 8	%	

Несучі	стіни	 22	%	

Міжповерхові	перекриття	 14	%	

Віконні	та	дверні	отвори	 6	%	

Конструкції	даху,	покрівля	 30	%	

Сходи	 14	%	

В’їзна	група	 6	%	

- розмір	 витрат	 на	 відновлення	 кожного	 конструктивного	 елементу,	 оздоблення	 та	 обладнання	Житлового	 будинку	 з	 оздобленням	 та	

обладнанням,	 обмежується	 часткою	 питомої	 ваги	 пошкодженого	 конструктивного	 елементу,	 оздоблення	 чи	 обладнання	 в	 страховій	 сумі	

окремого	Житлового	будинку	з	оздобленням	та	обладнанням	згідно	з	Таблицею	2	

Таблиця	2	

Конструктині	елементи,	оздоблення	та	обладнання	житлового	будинку	
Питома	 вага,	 %	 від	

страхової	суми	

Конструктивні	елементи	будівлі,	споруди,	приміщення	 45	%	

Зовнішнє	оздоблення	будівлі,	споруди	 5	%	

Внутрішнє	оздоблення	будівлі,	споруди,	приміщення	 30	%	

Обладнання	будівлі,	споруди,	приміщення	 10	%	

Інженерні	мережі	 10	%	

9.7.3.1. Витрати	на	відновлення	включають:	витрати	на	матеріали,	деталі	і	запасні	частині,	що	необхідні	для	ремонту	(з	урахуванням	зносу	на	

момент	настання	страхового	випадку)	та	витрати	на	оплату	ремонтних	робіт	з	метою	відновлення	пошкодженого	майна.	

9.7.3.2. До	витрат	на	відновлення	не	належать:	

– додаткові	витрати,	зумовлені	конструктивними	змінами	або	підвищенням	якості	застрахованого	майна;	

– витрати,	зумовлені	тимчасовим	або	допоміжним	ремонтом,	витрати	на	профілактичний	ремонт	та	обслуговування	обладнання,	а	також	

інші	витрати,	що	були	зроблені	незалежно	від	страхового	випадку;	

– вартість	матеріалів,	 деталей,	 запасних	частин,	що	були	 замінені,	 у	 разі	можливості	 їх	 відновлювального	ремонту	 (приведення	до	 стану	

придатності	для	подальшого	використання);	

– додаткові	 витрати	 на	 оплату	 термінових	 робіт,	 ремонтних	 робіт,	 які	 проводяться	 у	 вихідні	 або	 святкові,	 неробочі	 дні,	 у	 нічний	 або	 у	

понаднормовий	час;	

– додаткові	витрати	на	оплату	термінової	доставки,	в	т.ч.	авіаперевезень	матеріалів,	деталей	та	запасних	частин;	

– непрямі	 витрати,	 такі	 як,	 штрафні	 санкції,	 виставлені	 Страхувальнику	 за	 несвоєчасну	 оплату	 ремонтних	 робіт	 стороннім	 суб’єктам	

господарювання,	сплата	обов’язкових	відрахувань,	платежів,	податків	в	бюджет	або	позабюджетні	державні	фонди	тощо;	

– інші	витрати,	що	перевищують	межу	необхідних	витрат	для	відновлення	майна	до	стану,	в	якому	воно	перебувало	безпосередньо	перед	

настанням	страхового	випадку.	

9.8. У	разі	пошкодження	або	знищення	застрахованих	Господарських	будівель	(споруд)		страхова	сума	на	кожну	застраховану	за	групою	будівлю	

визначається	шляхом	ділення	страхової	суми	за	групою	на	кількість	наявних	у	господарстві	господарських	будівель.	Страхове	відшкодування	

визначається	у	розмірі	вартості	витрат,	необхідних	на	відтворення	(відновлення)	пошкодженої	застрахованої	будівлі,	але	не	більше	частки	від	

страхової	суми,	що	припадає	за	питомою	вагою	на	пошкоджений	конструктивний	елемент	згідно	з	Таблицею	1.	

9.8.1. У	разі	пошкодження,	знищення	або	викрадення	Домашнього	майна:	

9.8.1.1. Для	 майна,	 застрахованого	 за	 групою	 майна	 "Домашнє	 майно»,	 страхова	 сума	 на	 кожну	 застраховану	 за	 групою	 одиницю	 майна	

визначається	 в	 розмірі	 дійсної	 вартості	 такої	 одиниці	 майна,	 але	 не	 більше	 1	500	(одна	 тисяча	 п'ятсот)	гривень.	 Страхове	 відшкодування	

визначається	у	розмірі	вартості	витрат,	необхідних	для	ремонту	майна	або	придбання	майна,	подібного	за	функціональними	та	вартісними	

характеристиками	до	застрахованого	пошкодженого	(знищеного,	викраденого)	майна,	з	урахуванням	особливостей	фізичного	стану	(зносу)	

майна	на	момент	настання	страхового	випадку,	 але	не	більше	від	 страхової	 суми	за	відповідною	групою,	до	якої	входить	таке	пошкоджене	

(знищене,	викрадене)	майно;	

9.8.1.2. Розмір	витрат,	необхідних	для	придбання	майна,	подібного	за	функціональними	та	вартісними	характеристиками	до	застрахованого,	з	

урахуванням	 особливостей	 фізичного	 стану	 (зносу)	 майна	 на	 момент	 настання	 страхового	 випадку,	 визначається,	 виходячи	 із	

середньоринкових	цін	на	таке	майно	на	момент	настання	страхового	випадку,	погоджених	Страховиком,	який	визначається	відповідно	до	таких	

коефіцієнтів	зносу	за	повний	рік	експлуатації	майна:	для	майна	групи	"Меблі	та	предмети	інтер'єру"	–	0,06;	"Побутова	та	електронна	техніка"	–	

0,10;	"Особисті	речі"–	0,15;	"Майно	в	господарських	будівлях"	–	0,15.	

9.8.1.3. Якщо	 строк	 експлуатації	 застрахованого	 рухомого	 майна	 на	 момент	 страхового	 випадку	 перевищує	 5	 років,	 то	 вартість	 подібної	 за	

функціональними	та	вартісними	характеристиками	одиниці	майна	визначається	у	розмірі	20%	від	вартості	придбання	нової	одиниці	майна,	

подібної	за	функціональними	характеристиками.	

9.8.2. У	разі	пошкодження,	знищення	або	викрадення	«Рухомого	майна»:	

9.8.2.1. Для	майна,	застрахованого	за	групою	майна	«Рухоме	майно»,	страхова	сума	розподіляється	наступним	чином:		

- для	 «будівельного	 обладнання»	 -	 в	 розмірі	 вартості	 такої	 одиниці	 майна,	 але	 не	 більше	 1	500	(одна	 тисяча	 п’ятсот)	гривень	 на	 кожну	

застраховану	одиницю	майна.	В	будь-якому	разі	розмір	страхового	відшкодування	не	може	бути	більший	30%	від	розміру	страхової	суми	для	

«Рухомого	майна».	

- Для	 «сільськогосподарської	 техніки»	 -	 в	 розмірі	 дійсної	 вартості	 такої	 одиниці	майна,	 але	 не	 більше	 70%	від	 розміру	 страхової	 суми	для	

«Рухомого	майна».	

Страхове	 відшкодування	 визначається	 у	 розмірі	 вартості	 витрат,	 необхідних	 для	 ремонту	 майна	 або	 придбання	 майна,	 подібного	 за	

функціональними	 та	 вартісними	 характеристиками	 до	 застрахованого	 пошкодженого	 (знищеного,	 викраденого)	 майна,	 з	 урахуванням	

особливостей	фізичного	стану	(зносу)	майна	на	момент	настання	страхового	випадку,	але	не	більше	від	страхової	суми	за	відповідною	групою,	

до	якої	входить	таке	пошкоджене	(знищене,	викрадене)	майно;	

9.8.2.2. Розмір	витрат,	необхідних	для	придбання	майна,	подібного	за	функціональними	та	вартісними	характеристиками	до	застрахованого,	з	

урахуванням	 особливостей	 фізичного	 стану	 (зносу)	 майна	 на	 момент	 настання	 страхового	 випадку,	 визначається,	 виходячи	 із	

середньоринкових	цін	на	таке	майно	на	момент	настання	страхового	випадку,	погоджених	Страховиком.	

9.8.2.3. Якщо	 строк	 експлуатації	 застрахованого	 рухомого	 майна	 на	 момент	 страхового	 випадку	 перевищує	 5	 років,	 то	 вартість	 подібної	 за	

функціональними	та	вартісними	характеристиками	одиниці	майна	визначається	у	розмірі	20%	від	вартості	придбання	нової	одиниці	майна,	

подібної	за	функціональними	характеристиками.	

9.9. Розмір	прямого	збитку	при	страхуванні	тварин	визначається	таким	чином:	
9.9.1. У	разі	загибелі	чи	викраденні	застрахованої	тварини	або	якщо	м’ясо	загиблої	тварини	було	визнано	повністю	непридатним	до	споживання	

–	у	розмірі	дійсної	вартості	застрахованої	тварини	на	дату	настання	страхового	випадку	(приймається	рівною	вартості	купівлі	тварини,	подібної	



їй	за	продуктивністю	та	іншими	характеристиками,	включаючи	витрати	з	доставки,	інші	обов’язкові	платежі),	але	не	більше	страхової	суми,	

визначеної	у	Договорі	для	такої	тварини;	

9.9.2. У	разі	вимушеного	забою	застрахованої	тварини	–	у	розмірі	дійсної	вартості	застрахованої	тварини	на	дату	настання	страхового	випадку,		

але	не	більше	страхової	суми,	зазначеної	у	Договорі	щодо	такої	тварини	з	вирахуванням	вартості	придатних	для	споживання	м’яса	та	шкури.	

Вартість	м’яса	і	шкури	визначається	документом,	виданим	організацією,	якій	було	продано	м’ясо	та	шкура.	У	разі	відсутності	такого	документа,	

вартість	м’яса	 і	шкури	визначається	за	 середньоринковою	вартістю	м’яса	та	шкури	на	день	забою	тварини.	У	разі	визнання	м’яса	загиблих	

тварин,	непридатним	для	подальшого	споживання,	Страхувальник	на	вимогу	Страховика	зобов’язаний	надати	письмовий	висновок	державної	

ветеринарної	 служби	 з	 зазначенням	 причини	 такого	 висновку.	 Якщо	 м’ясо	 визнано	 повністю	 непридатним	 для	 споживання,	 то	 з	 суми	

страхового	відшкодування	вартість	зданого	м’яса	і	шкури	не	вираховується.	

9.9.2.1. В	разі	наявності	придатного	для	вживання	м’яса	у	вимушено	забитої	або	загиблої	тварини	встановлюються	норматив	виходу	м’яса	від	

живої	ваги	тварини,	а	саме:		

ВРХ	

Середньої	вгодованості	 46,1	%	

Нижче	середньої	вгодованості	 43,0	%	

Худа		 39,1	%	

Коні	 віком	 від	 1	

року	

1	категорія	 54,2	%	

2	категорія	 50,7	%	

9.9.2.2. Якщо	 Страхувальником	 надано	 довідку	 про	 здачу	 тварин	 на	 вимушений	 забій	 та	 отриману	 за	 це	 суму	 компенсації,	 в	 якій	 вказана	

кількість	реалізованого	м’яса,	 яка	 є	навіть	меншою	норми	виходу,	 то	розмір	 збитку	розраховується	виходячи	 з	розміру	 страхової	 суми	для	

окремої	тварини,	помножену	на	кількість	забитих	тварин	в	даному	виді,	з	вирахуванням	придатного	до	споживання	та	реалізованого	м’яса,	

вихід	якого	розраховано	за	вищевказаним	нормативом.	

9.10. 	Після	 виплати	 страхового	 відшкодування	 страхова	 сума	 за	 одиницею/групою	 застрахованого	 майна	 чи	 застрахованою	 твариною	

зменшується	на	розмір	виплати	з	дати	настання	страхового	випадку.	

9.11. 	У	 випадку	 відкриття	 кримінального	 провадження	 або	 судової	 справи,	 порушення	 провадження	 у	 справі	 про	 адміністративні	

правопорушення,	 рішення	 про	 виплату	 страхового	 відшкодування	 або	 відмову	 у	 виплаті	 страхового	 відшкодування	 приймається	 після	

закінчення	досудового	слідства	(закриття	провадження)	або	постановлення	вироку	у	кримінальному	провадженні,	або	винесення	постанови	

судді	 або	 ухвали	 суду	 про	 застосування	 примусових	 заходів	 медичного	 характеру,	 або	 винесення	 постанови	 по	 справі	 про	 адміністративні	

правопорушення.	 У	 будь-якому	 разі	 строк	 прийняття	 рішення	 про	 виплату	 страхового	 відшкодування	 або	 відмову	 у	 виплаті	 страхового	

відшкодування	не	може	перевищувати	6	(шість)	місяців	з	дати	відкриття	кримінального	провадження	або	порушення	провадження	у	справі	

про	адміністративні	правопорушення;	

9.12. 	У	разі	виникнення	спорів	між	Страхувальником	та	Страховиком	щодо	кваліфікації	події	як	страхового	випадку,	причин	та	обставин,	розміру	

збитку,	 який	підлягає	 відшкодуванню	у	 зв’язку	 з	 настанням	 страхового	 випадку,	 та	 виникнення	 сумнівів	 у	 Страховика	щодо	достовірності	

інформації,	 зазначеної	 в	 документах,	 кожна	 із	 Сторін	 має	 право	 за	 свій	 рахунок	 вимагати	 проведення	 незалежної	 експертизи.	 Прийняття	

Страховиком	в	такому	випадку	рішення	про	виплату	або	відмову	у	виплаті	страхового	відшкодування	може	бути	відстрочено,	але	не	більше	ніж	

на	6	(шість)	місяців;	

10. ПРИЧИНИ	ВІДМОВИ	У		ВИПЛАТІ	СТРАХОВОГО	ВІДШКОДУВАННЯ	
10.1. 	Підставами	для	відмови	Страховика	у	здійсненні	виплати	страхового	відшкодування	є:	

10.1.1. Навмисні	дії	Страхувальника,	Вигодонабувача,	 іншої	особи,	що	має	інтерес	до	застрахованого	майна/тварин,	або	повнолітнього	члена	

їхньої	 родини,	 інших	 осіб,	що	 діяли	 за	 їх	 дорученням	 (усним	 або	 письмовим)	 або	 з	 їх	 відома,	 спрямовані	 на	 настання	 страхового	 випадку.	

Зазначена	норма	не	поширюється	на	дії,	пов'язані	з	виконанням	ними	громадянського	або	службового	обов'язку,	в	стані	необхідної	оборони	

(без	перевищення	її	меж)	або	захисту	майна,	життя,	здоров'я,	честі,	гідності	та	ділової	репутації.	Кваліфікація	цих	дій	встановлюється	відповідно	

до	чинного	законодавства	України;	

10.1.2. Вчинення	 Страхувальником	 або	 Вигодонабувачем,	 іншою	 особою,	що	 має	 інтерес	 до	 застрахованого	 майна/тварин,	 або	 повнолітнім	

членом	їхньої	родини,	 іншими	особами,	що	діяли	за	 їх	дорученням	(усним	або	письмовим)	або	з	 їх	відома,	умисного	злочину,	що	призвів	до	

настання	страхового	випадку;	

10.1.3. Подання	 Страхувальником	 або	 Вигодонабувачем	 неправдивих	 відомостей	 про	 предмет	 Договору,	 про	 факт,	 обставини	 або	 причини	

настання	страхового	випадку	(події,	що	має	ознаки	страхового	випадку);	

10.1.4. Отримання	Страхувальником	або	особою,	на	користь	якої	укладено	Договір,	повного	відшкодування	збитків	від	третьої	особи	винної	у	їх	

завданні,	 або	 іншої	 особи.	 Якщо	 збиток	 відшкодований	 частково,	 виплата	 страхового	 відшкодування	 здійснюється	 з	 вирахуванням	 суми,	

отриманої	від	зазначених	осіб,	як	компенсація	завданого	збитку.	

10.1.5. Несвоєчасне	повідомлення	Страховика	без	поважних	причин	про	настання	події,	що	має	ознаки	 страхового	випадку,	 у	 передбачений	

Договором	строк,	або	створення	Страховику	перешкод	у	визначенні	обставин,	характеру	та	розміру	збитків.	

10.1.6. Відсутність	необхідних	документів	та/або	відомостей,	які	підтверджують	факт,	причини,	характер	або	обставини	настання	страхового	

випадку	та/або	розмір	завданого	збитку;	

10.1.7. Неповідомлення	або	несвоєчасне	повідомлення	Страховика	про	суттєві	зміни	ступеню	страхового	ризику	та/або	інших	умов,	зазначених	

в	цьому	Договорі;	

10.1.8. Невиконання	або	неналежне	виконання	Страхувальником	обов’язків,	покладених	на	нього	Правилами	та	цим	Договором.	

10.1.9. Відмова	 від	 права	 вимоги	 до	 особи,	 відповідальної	 за	 завдані	 збитки,	 або	 якщо	 реалізація	 цього	 права	 стала	 неможлива	 з	 вини	

Страхувальника	(Вигодонабувача).	

11. ПОРЯДОК	ЗМІНИ	І	ПРИПИНЕННЯ	ДІЇ	ДОГОВОРУ	СТРАХУВАННЯ	
11.1. 	Внесення	змін	та	доповнень	до	умов	Договору	можливе	лише	за	взаємною	письмовою	згодою	Страховика,	Страхувальника.	Про	намір	

достроково	припинити	дію	Договору	одна	із	Сторін	зобов'язана	письмово	повідомити	іншу	не	менше,	ніж	за	30	(тридцять)	календарних	днів	до	

дати	припинення	дії	Договору.	

11.2. Дія	Договору	закінчується	також	у	разі:	

11.2.1. Виконання	Страховиком		зобов'язань	перед	Страхувальником	у	повному	обсязі;	

11.2.2. Ліквідації	Страхувальника	–	юридичної	особи	чи	смерті	Страхувальника	–	фізичної	особи	або	втрати	ним	дієздатності,	крім	випадків,	

передбачених	Законом;	

11.2.3. Ліквідації	Страховика	у	порядку,	передбаченому	законодавством	України	

11.2.4. Прийняття	судового	рішення	щодо	визнання	Договору	недійсним;	

11.2.5. В	інших	випадках,	передбачених	законодавством	України.	

11.3. Дію	 Договору	 може	 бути	 достроково	 припинено	 за	 вимогою	 Страхувальника	 або	 Страховика.	 Про	 намір	 достроково	 припинити	 дію	

Договору	будь-яка	Сторона	зобов'язана	повідомити	 іншу	Сторону	не	пізніше,	як	за	30	(тридцять)	календарних	днів	до	дати	припинення	дії	

Договору.	

11.3.1. При	 достроковому	 припиненні	 Договору	 за	 вимогою	 Страхувальника	 Страховик	 повертає	 йому	 страхові	 платежі	 за	 період,	 який	

залишився	до	закінчення	дії	Договору	з	вирахуванням	нормативних	витрат	на	ведення	справи,	визначених	при	розрахунку	страхового	тарифу,	

в	розмірі	60%,		фактичних	виплат	страхового	відшкодування,	що	були	здійснені	за	цим	Договором.	Якщо	вимога	Страхувальника	обумовлена	

порушенням	Страховиком	умов	Договору,	то	останній	повертає	Страхувальнику	сплачені	ним	страхові	платежі	повністю;		

11.3.2. При	 достроковому	 припиненні	 дії	 Договору	 за	 вимогою	 Страховика	 Страхувальнику	 повертаються	 повністю	 сплачені	 ним	 страхові	

платежі.	Якщо	вимога	Страховика	зумовлена	невиконанням	Страхувальником	умов	Договору,	то	Страховик	повертає	Страхувальнику	страхові	

платежі	за	період,	що	залишився	до	закінчення	дії	Договору	з	вирахуванням	нормативних	витрат	на	ведення	справи,	визначених	при	розрахунку	

страхового	тарифу,	в	розмірі	60%,	фактичних	виплат	страхового	відшкодування,	що	були	здійснені	за	цим	Договором;	

11.4. Страховик	повертає	Страхувальнику	Страхові	платежі,	протягом	10	(десяти)	робочих	днів	після	припинення	дії	Договору.	



11.5. Договір	вважається	недійсним	з	моменту	його	укладання	у	випадках,	передбачених	законодавством	України	та	Правилами;		

12. ІНШІ	УМОВИ	ДОГОВОРУ	
12.1. Всі	спори	і	розбіжності,	пов’язані	з	Договором,	які	можуть	виникнути,	будуть	вирішуватися	шляхом	переговорів	між	Сторонами.	У	випадку	

неможливості	досягнення	згоди	шляхом	переговорів,	спори	будуть	розглядатися	згідно	з	чинним	законодавством	України.	

12.2. У	випадку	розбіжностей	між	Правилами	та	умовами	цього	Договору,	перевагу	мають	умови	цього	Договору.	

12.3. Відповідно	 до	 Закону	України	 «Про	 захист	 персональних	 даних»	№	2297-VI	 від	 01.06.2010	 року,	 своїм	 підписом	 Страхувальник	надає	

Страховику	 безвідкличну	 згоду	 щодо	 отримання,	 використання,	 обробки,	 зберігання	 та	 видалення	 його(її)	 персональних	 даних	 з	 метою	

здійснення	 страхової	 діяльності	 та	 пов’язаної	 з	 нею	 фінансово-господарської	 діяльності	 та	 ведення	 внутрішніх	 баз	 даних	 Страховика	 без	

обмеження	 термінів,	 а	 також	 відмовляється	 від	 письмового	 повідомлення	 щодо	 включення	 інформації	 про	 Страхувальника	 до	 бази	

персональних	даних.	Своїм	підписом	Страхувальник	підтверджує,	що	він(вона)	ознайомлений(на)	зі	своїми	правами	як	суб’єкта	персональних	

даних	відповідно	до	Закону	України	«Про	захист	персональних	даних»	№	2297-VI	від	01.06.2010	року.	

12.4. Страхувальник	 підтверджує,	 що	 він	 не	 є	 національним,	 іноземним	 публічним	 діячем	 та	 діячем,	 що	 виконує	 політичні	 функції	 в	

міжнародних	організаціях,	їх	близьких	осіб	або	пов'язаних	з	ними	осіб.		

12.5. Підписанням	 Договору	 Страховик	 гарантує	 використання	 інформації	 (в	 тому	 числі	 запису	 телефонних	 розмов),	 отриманої	 від	

Страхувальника,	відповідно	до	чинного	законодавства	України.		

12.6. Страхувальник	 підтверджує,	що	 до	 укладення	 цього	Договору	 йому	 була	 надана	 інформація,	що	 зазначена	 в	 другій	 частині	 статті	 12	

Закону	України	«Про	фінансові	послуги	та	державне	регулювання	ринків	фінансових	послуг»	з	дотриманням	вимог	законодавства	про	захист	

прав	споживачів.	Інформація	розміщена	на	веб-сторінці	Страховика.	

12.7. Страхувальник	підтверджує,	що	 з	 умовами	 страхування	та	Правилами	ознайомлений.	Правила	 страхування	розміщені	на	веб-сторінці	

Страховика.	

12.8. При	 укладанні	 договору	 страхування	 Страховиком	 може	 бути	 використано	 факсимільне	 відтворення	 підпису	 особи,	 уповноваженої	

підписувати	такі	договори,	а	також	відтворення		відбитка	печатки	технічними	друкувальними	приладами	у	відповідності	до	умов	публічного	

договору	-	оферти	до	якого	Страхувальник	приєднується	шляхом	підписання	договору	страхування.	

12.9. Договір	 укладений	 в	 електронній	формі,	 яка	 відповідно	 до	 п.	 12,	 ст.11	 Закону	України	 "Про	 електронну	 комерцію"	 прирівнюється	 до	

письмової	форми.	Сторони	приймають	на	себе	зобов’язання	за	будь-якої	необхідності,	що	можливо	виникне,	відтворити	Договір	страхування	

на	паперовий	носій.	

12.10. Страхувальник	надає	згоду	та	не	заперечує	проти	проведення	Страховиком	ідентифікації	та	вивчення	фінансової	діяльності	відповідно	

до	 вимог	 Закону	 України	 «Про	 запобігання	 та	 протидію	 легалізації	 (відмиванню)	 доходів,	 одержаних	 злочинним	 шляхом,	 фінансуванню	

тероризму	та	фінансуванню	розповсюдження	зброї	масового	знищення»	від	28.04.2020	№	361-IX.	


