101.11.08
«Затверджено» та введено в дію
з «04» квітня 2019 року наказом Голови Правління
№76/ГО/заг від «02» квітня 2019 р.

Договір добровільного комплексного страхування майна та відповідальності «ПОВНИЙ ЖИТЛОЗАХИСТ»
ЧАСТИНА 2 ДОГОВОРУ «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ»
1. ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ ТА ЛІЦЕНЗІЇ
1.1. Договір укладено на підставі:
1.1.1. Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ від 15.10.2008р. (зареєстрованих Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України 04.12.2008 року за №
1081772) зі змінами від 20.11.2009р. (зареєстрованих Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України 28.12.2009 року за №
1090786).
1.1.2. Ліцензії Держфінпослуг України АВ № 500429 від 02.12.2009 р.
1.1.3. Правил добровільного страхування майна (іншого ніж передбачено
пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування») від 15.10.2008 р.
(зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України 04.12.2008 року за № 1181767) зі змінами від 20.11.2009 р.
(зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України 28.12.2009 року за № 1190780).
1.1.4. Ліцензії Держфінпослуг України АВ № 500437 від 02.12.2009 р.
1.1.5. Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми
особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України
«Про страхування») від 15.10.2008р. (зареєстрованих Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України 04.12.2008 року за №
1581774) зі змінами від 20.11.2009 р. (зареєстрованих Державною комісією
з регулювання ринків фінансових послуг України 28.12.2009 року за №
1590778).
1.1.6. Ліцензії Держфінпослуг України АВ № 500445 від 02.12.2009 р.

2.14. Франшиза - це частина збитків, визначена у п. 4 Частини 1 Договору,
яка не підлягає відшкодуванню Страховиком, та вираховується по кожному
окремому страховому випадку.
2.15. Часова франшиза – 5 календарних днів, наступних за датою
отримання Страховиком страхової премії у повному обсязі або першої
частини страхової премії за цим Договором, протягом яких будь-які збитки,
завдані застрахованому майну або майну Третіх осіб, не підлягають
відшкодуванню Страховиком. Часова франшиза не застосовується, якщо
майно, що є предметом цього Договору було безперервно застраховано у
Страховика (коли строк дії цього Договору починається з дня наступного за
останнім днем строку дії попереднього договору страхування).
2.16. Знищення – це втрата або пошкодження Застрахованого майна до
стану, коли відновлювальний ремонт майна буде неможливим відповідно
до висновку експертизи або в разі економічної недоцільності такого
відновлення (коли вартість відновлювального ремонту перевищує дійсну
вартість майна).
2.17. Треті особи – будь-які фізичні та/або юридичні особи, яким
Страхувальником може бути завдано шкоду.
2.18. Конструкція
–
це
конструктивні
елементи
будівлі/споруди/приміщення, що включають:
 фундаменти, несучі стіни і перегородки, перекриття, дах, вікна та
вхідні двері, їх засклення, балкони, сходи;
 невід’ємні інженерні мережі: опалення, водопостачання,
водовідведення, дренажу, каналізації, газифікації (включаючи
лічильники води, газу, електроенергії, електричні щити,
розподільники);
 мережі внутрішньої та зовнішньої проводки (включаючи щитове
обладнання), кабельні мережі;
 системи вентиляції та кондиціонування повітря.
Конструкція не включає:
 земельну ділянку;
 некапітальні будівлі/споруди (без улаштування фундаменту);
 будь-яке майно (мережі, ліфти, сходи) за межами квартири (при
страхуванні квартири);
 інженерні мережі, що знаходяться на відстані більше ніж 25 м від
Місця Дії договору;
 конструкцію, знос якої перевищує 60% на момент настання
страхового випадку. Така конструкція характеризується явними
дефектами, тріщинами, слідами попередніх пошкоджень
(плямами, вздуттям), корозією та іншими подібними ознаками.
Процент зносу встановлює уповноважений експерт.
 майно, що відповідає визначенням або виключенням
«Оздоблення», «Вміст».
2.19. Оздоблення:
 постійне покриття стін (внутрішнє та зовнішнє), стелі та підлоги
(інше ніж килими);
 внутрішні двері та внутрішні декоративні конструкції (тимчасові
перегородки, колонки, некапітальні сходи);
 сантехнічно-технічне обладнання (змішувачі, умивальники,
унітази);
 вбудоване освітлювальне обладнання, розетки;
 навіси, віконні грати, ролети, що закріплені стаціонарно на
конструкції будівлі.
Оздоблення не включає:
 оздоблення, знос якого перевищує 60% на момент настання
страхового випадку. Таке оздоблення характеризується явними
дефектами, тріщинами, слідами попередніх пошкоджень
(плямами, здуттям), корозією та іншими подібними ознаками.
Процент зносу встановлює уповноважений експерт.
2.20. Рухоме майно включає:
 меблі (в тому числі вбудовані);
 рухомі предмети декору (килими, штори тощо);
 побутова техніка;
 електронна техніка та обладнання побутового призначення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Страховик – Страховик, вказаний у Частині 1 цього Договору.
2.2. Страхувальник – Страхувальник, вказаний у Частині 1 цього
Договору.
2.3. Вигодонабувач – особа, яка може зазнати збитків у результаті
настання страхового випадку. За цим Договором Вигодонабувачем є
Страхувальник або особа, що має майновий інтерес щодо Застрахованого
майна згідно законодавства.
2.4. Страховий випадок – подія, передбачена даним Договором, яка
відбулася у Місці дії Договору і з настанням якої виникає обов'язок
Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику
(Вигодонабувачу) на умовах цього Договору.
2.5. Страхова сума - грошова сума, зазначена в Частині 1 Договору, в
межах якої Страховик відповідно до умов цього Договору зобов'язаний
провести виплату при настанні страхового випадку.
2.6. Страхова премія – плата за страхування, зазначена в Частині 1
Договору, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику.
2.7. Місце Дії Договору – це територія (адреса), зазначена в Частині 1
Договору, виключно в межах якої майно вважається застрахованим.
2.8. Адреса Страхувальника – відповідає Місцю дії Договору.
2.9. Застраховане майно – визначене у Договорі майно, що
використовується Страхувальником на законних підставах за Місцем дії
Договору і щодо якого Страхувальник має майновий інтерес.
2.10. Дійсна вартість майна – вартість відтворення (вартість заміщення)
майна або ринкова вартість майна.
2.11. Будинок - окрема споруда, що має дах, зовнішні або розподіляючі
стіни, які сягають від фундаменту до даху, має поштовий номер та основна
частина якої (більше половини загальної площі) використовується під
житлові приміщення.
2.12. Квартира - це ізольоване помешкання в житловому будинку,
призначене та придатне для постійного у ньому проживання.
2.13. Субліміт страхової суми - встановлене цим Договором обмеження по
виплаті страхового відшкодування в межах страхової суми, за окремим,
спеціально визначеним страховим випадком або визначеним типом витрат,
вимогою, видом збитку (шкоди) тощо. Субліміт страхової суми
встановлюється в рамках Страхової суми та не може перевищувати її
розміру та ні в якому разі не збільшує відповідальності Страховика понад
Страхову суму.
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Рухоме майно не включає:
2.20.1. будь-яке рухоме майно в Господарських спорудах;
2.20.2. цінні речі (якщо інше не передбачено згідно застрахованого
Розширення);
2.20.3. документація, цінні папери, книги, рукописи, плани, креслення,
фотографії, негативи, пластикові картки, банківські чеки;
2.20.4. переносні комп’ютери, переносну відеоапаратуру, переносну
фотоапаратуру, мобільні телефони, mp3-плейери та подібну до них
мобільну електроніку (iPhone, iPad тощо);
2.20.5. транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, мопеди, велосипеди,
водні та повітряні судна, фургони та причепи тощо);
2.20.6. господарський, будівельний, спортивний інвентар;
2.20.7. продовольчі товари, напої (у тому числі алкогольні), а також
тютюнові вироби;
2.20.8. будь-які парфюмерно-косметичні вироби, лікарські препарати,
предмети сангігієни;
2.20.9. дрібні непродовольчі товари: канцелярські товари, побутова хімія,
натільна білизна, зубні щітки, апарати для гоління, розчіски, інструменти
для манікюру, панчішно-шкарпеткові вироби, товари для немовлят,
іграшки, тощо;
2.20.10. особисті речі (такі як одяг, постільна білизна, кухонний інвентар
тощо);
2.20.11. будь-яке рухоме майно під відкритим небом;
2.20.12. зброя, боєприпаси, вибухові речовини, феєрверки;
2.20.13. дрова, вугілля, сіно, корм для тварин;
2.20.14. товарні запаси будь-якого виду (включаючи зібраний урожай для
власного використання);
2.20.15. медичне обладнання, обладнання промислового, виробничого,
складського, торгівельного призначення.
2.21. Цінні речі означають особливий вид Рухомого майна, що
знаходиться у Місці Дії Договору та включає:
 будь-які види ювелірних виробів та прикрас;
 будь-які аксесуари (годинники і т.п. вироби);
 хутро та вироби з хутра;
 картини та інші витвори мистецтва;
 готівку.
2.22. Господарські споруди в цілях цього Договору - це капітальні
надвірні будівлі/споруди на території Місця Дії Договору, а саме:
огорожа/паркан, гараж, бана/сауна, літня кухня та інші капітальні споруди,
що використовуються в домашньому господарстві для побутових потреб.
Господарські споруди не включають: некапітальні будівлі/споруди (без
улаштування фундаменту), а також будівлі/споруди, що використовуються
для ведення підприємницької/комерційної діяльності
2.23. Території з обмеженим покриттям – це території, на які
поширюються обмеження щодо визнання події страховою відповідно до п.
5.15. частини 2 Договору та перелік яких розміщується на сайті Страховика
http://sgtas.ua.
2.24. Місце укладання договору - це місцезнаходження Страховика, а
саме: юридична адреса Страховика.
2.25. Інші терміни, що не обумовлені Договором, тлумачаться згідно з
Правилами та законодавством України. Якщо значення якого-небудь
терміну (найменування або поняття) не обумовлено Договором та не може
бути визначено, виходячи з Правил чи законодавства, то таке найменування
або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

3.2.6. будівлі/приміщення, що звільнені від проживання на тривалий строк
(більше 60 днів);
3.2.7. об’єкти
незавершеного
будівництва
та/або
які
будуються/реконструюються, самочинне будівництво;
3.2.8. інформація у будь-якому вигляді, програмне забезпечення;
3.2.9. тварини,
багаторічні
насадження
і
майбутній
врожай
сільськогосподарських культур, водоймища (ставки, озера тощо);
3.2.10. майно, що на момент укладення цього Договору знаходилося в
зоні, яку оголошено зоною надзвичайної ситуації (таке майно не є
застрахованим лише по випадкам (подіям), які були підставою для
оголошення зони надзвичайної ситуації, в тому числі якщо такі події мають
опосередкований зв’язок).
3.2.11. майно, що знаходиться поза межами території України.
4. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ
4.1. Визначення страхової суми.
4.1.1. Страхова сума встановлюється за кожною Секцією окремо та
зазначається в Частині 1 у відповідній Секції.
4.1.2. Страхова сума не залежить від дійсної вартості майна і
визначається у відповідності до опцій, визначених Частиною 1 цього
Договору.
4.1.3. Всі Страхові суми, що встановлюються у цьому Договорі є
агрегатними, – після виплати страхового відшкодування зменшуються на
його розмір. При цьому, Договір, за яким було проведено виплату
страхового відшкодування, продовжує свою дію зі зменшеною страховою
сумою. Договір припиняє свою дію щодо конкретного виду майна/Секції у
випадку виплати страхового відшкодування на повну Страхову суму за
таким видом майна/Секцією.
4.2.
Визначення страхової премії
4.2.1. Страхова премія за Договором складається із страхових премій по
всіх Секціях та Розширеннях, які є застрахованими за Договором.
4.2.2. Страхова премія за видом страхування в цьому Договорі
визначається наступним чином:
 при страхуванні майна – 100% від страхової премії за цим
Договором;
 при страхуванні майна та відповідальності:
за видом «страхування майна» - 100% суми страхових премій за
Секціями «Житло», «Вміст», «Господарські споруди» та всіма
застрахованими Розширеннями;
за видом «страхування відповідальність» - 100% страхової премії
за Секцією «Відповідальність».
4.3.
Визначення страхового тарифу
4.3.1. Страховий тариф за цим Договором по кожному виду страхування
розраховується шляхом ділення розміру страхової премії за цим видом
страхування на розмір страхової суми за таким видом страхування, який
вказано в Частині 1 цього Договору, та визначається у відсотках.
5. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
ВИД СТРАХУВАННЯ «СТРАХУВАННЯ МАЙНА»:
5.1. Пожежа
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна (незалежно від місця виникнення пожежі)
внаслідок:
5.1.1. пожежі;
5.1.2. задимлення в результаті пожежі, а також пошкодження іншими
продуктами горіння;
5.1.3. високої температури, що утворилася внаслідок пожежі;
5.1.4. водою або іншими засобами пожежогасіння під час такого гасіння
пожежі;
5.1.5. дій пожежників під час виконання ними своїх професійних обов’язків.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.1.6. збитків, спричинених майну, за допомогою якого або в якому вогонь
або тепло спеціально створюються і яке спеціально призначене для його
розведення, підтримки, поширення, передачі;
5.1.7. пожежі, що виникла в результаті проведення будь-яких електро-,
газозварювальних робіт Страхувальником або третіми особами у Місці Дії
Договору.
5.1.8. Страховиком не відшкодовується вартість обладнання (техніки), що
стало джерелом виникнення пожежі.
5.2. Удар блискавки
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.2.1. прямого влучання блискавки в Застраховане майно.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.2.2. виходу з ладу (поломки) побутової техніки, електронного
обладнання, електроустаткування та електропроводки, що сталися

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цього Договору є майнові інтереси, що не суперечать
законодавству України, пов’язані:
 з володінням, користуванням і розпорядженням застрахованим
майном, що знаходиться у Місці Дії Договору, відповідно до умов
цього Договору (вид страхування: страхування майна);
 з обов’язком Страхувальника відшкодувати Третім особам шкоду,
завдану їх майну внаслідок експлуатації Страхувальником
застрахованого майна, що знаходиться у Місці Дії Договору (вид
страхування: страхування відповідальності).
3.2. Не є Предметом Договору та не відноситься до застрахованого
майна:
3.2.1. об’єкти, на яких здійснюється будь-яка підприємницька діяльність, в
тому числі бази відпочинку;
3.2.2. будівлі, стіни яких виготовлені з дерева або з дерева у поєднанні з
іншими матеріалами, та рухоме майно в них;
3.2.3. будинки і споруди в аварійному стані, а також майно, що знаходиться
в них;
3.2.4. некапітальні будівлі/споруди (без улаштування фундаменту), а також
майно, що знаходиться в них;
3.2.5. майно, що знаходиться на відстані ближче ніж 100 м до водойми
(будинки безпосередньо на березі моря/річки) або на воді;
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внаслідок короткого замикання та/або перенапруження. При цьому
пошкодження та/або знищення в результаті пожежі, яка виникла з цих
причин та відбувається поза приладом, що став першопричиною пожежі,
покривається цим Договором;
5.2.3. Страховиком не відшкодовується вартість заміни громовідводу,
який пошкоджено або знищено внаслідок прямого влучення блискавки.
5.3. Вибух
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.3.1. прямого пошкодження вибухом газу, що використовується для
побутових цілей, вибуху парових котлів, газопроводів, газових апаратів та
іншого подібного устаткування.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.3.2. вибуху, що виникає у камері згоряння механізмів із двигунами
внутрішнього згоряння;
5.3.3. вибуху динаміту, тротилу, а також феєрверків, боєприпасів чи інших
аналогічних вибухових речовин, що зберігаються Страхувальником;
5.3.4. Страховиком не відшкодовується вартість обладнання (техніки), що
вибухнули (тобто збитки, завдані джерелу вибуху).
5.4. Падіння пілотованих літаючих апаратів
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.4.1. падіння пілотованих літаючих апаратів, їх уламків або вантажу на
Застраховане майно.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.4.2. впливу звукового удару, викликаного пілотованим літальним
апаратом при переході звукового бар’єру швидкості, а також дії вихрового
сліду від турбін літака.
5.5. Атмосферні стихійні явища
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.5.1. прямої дії вітру, швидкість якого перевищує 20 м/с (незалежно від
того, чи викликаний такий вітер бурею, штормом, ураганом, шквалом,
смерчем і т.д.), зіткнення з об’єктами, що переносяться таким вітром, а
також падіння дерев, щогл, огорож та інших об’єктів, що спричинено таким
вітром;
5.5.2. прямої дії атмосферних опадів (у вигляді зливи, дощу, граду). При
цьому, страховим випадком вважаються:
5.5.2.1. злива, дощ, якщо кількість опадів становить 30 мм і більше,
тривалістю до 12 (дванадцяти) годин;
5.5.2.2. злива, дощ, якщо кількість опадів становить 100 мм і більше,
тривалістю до 48 (сорока восьми) годин;
5.5.2.3. град.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.5.3. проникнення опадів через незакриті вікна, двері, люки і т.п.;
5.5.4. проникнення опадів через діри та/або щілини у покрівлі та стінах, за
винятком випадків, коли такі отвори виникли одночасно з та внаслідок
страхових випадків, передбачених цим пунктом;
5.5.5. затоплення, що викликане неробочим станом/засміченням зливних,
дренажних та каналізаційних систем, що належать Страхувальнику та/або
якщо Страхувальник несе відповідальність за регулярну прочистку таких
систем та підтримання їх у робочому стані;
5.5.6. пошкодження та/або знищення, викликані прибивною хвилею води
(в тому числі, яка викликана штормом).
5.6. Паводок (повінь)
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.6.1. заливання водою в результаті не сезонного і не типового для даної
території паводку (повені);
5.6.2. підняття ґрунтових вод над рівнем земної поверхні в результаті
паводку (повені), якщо він визнається страховим випадком згідно з
умовами цього Договору.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.6.3. сезонного або типового для даної території паводку (повені), тобто
затоплення, що сталось у Місці Дії договору, якщо хоча б один раз протягом
останніх 10 (десяти) років до моменту укладення цього Договору дана
територія постраждала від аналогічних подій;
5.6.4. неробочого стану/засмічення зливних, дренажних та каналізаційних
систем, що належать Страхувальнику, та/або якщо Страхувальник несе
відповідальність за регулярну прочистку таких систем та підтримання їх у
робочому стані;
5.6.5. дії ґрунтових вод, якщо вони не спричинені Паводком (повінню), що
визнаються страховим випадком згідно з умовами цього Договору.

5.7. Землетрус
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.7.1. землетрусу;
5.7.2. пожежі, що виникла внаслідок землетрусу.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.7.3. збитки, що були спричинені неврахуванням сейсмічності району при
проектуванні, будівництві, експлуатації Застрахованих будівель і споруд
(або будівель і споруд в яких знаходиться Застраховане майно).
5.8. Тиск снігового (льодового) шару
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.8.1. тиску снігу чи криги, що утворилися внаслідок інтенсивного
випадання снігу у кількості 20 мм і більше і тривалістю до 12 (двадцяти
чотирьох) годин у Місці Дії Договору.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення Застрахованого
майна внаслідок:
5.8.2. тиску снігу та/або криги, що мала місце тривалий час (більше 12
годин) та була передбачуваною та яку можливо було б запобігти шляхом
виконання чинних державних будівельних норм по утриманню та
експлуатації покрівель, зокрема та не обмежуючись ДБН В.2.6-14-97 (у тому
числі об’єктивно можливого фізичного прибирання снігу);
5.8.3. падіння брил снігу та/або льоду на Застраховане майно;
5.8.4. пошкодження водою, що виникла внаслідок танення снігу та/або
криги.
5.9. Дія води.
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.9.1. протікання будь-якої рідини внаслідок аварії системи водопроводу,
опалення, каналізації, пожежогасіння, резервуарів, в тому числі внаслідок
аварії (проривання) приладів та/або обладнання, що стаціонарно з’єднані з
такими системами в процесі їх використання за прямим призначенням, що
відбулися у Місці Дії Договору, або поза ним;
5.9.2. проникнення води або інших рідин із сусідніх приміщень, які не
належать Страхувальнику.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.9.3. природного зносу, корозії, іржавіння систем та обладнання, що
належить Страхувальнику та/або за які він несе відповідальність;
5.9.4. виникнення конденсату, цвілі, грибків;
5.9.5. затоплення, залиття водою чи іншими рідинами із відкритих систем
водяного зрошення, басейнів, крім випадків аварії (проривання) таких
систем (якщо інше не передбачено в застрахованих за цим Договором
Розширеннях);
5.9.6. проникнення рідин з покрівель, дахів або технічних поверхів, через
щілини в фасадних стінах, що не було викликано аварією (прориванням)
водопровідних систем та/або обладнання, з’єднаного з такими системами.
5.9.7. збитки, що виникли внаслідок пошкодження нетехнічною водою
(повінь, дощ, злива, град, сніг, дощ зі снігом, потала вода, підвищення рівня
ґрунтових вод тощо);
5.9.8. Страховиком не відшкодовується витрати, пов’язані з ремонтом
та/або заміною деталей або обладнання, протікання з яких є причиною
настання страхового випадку.
5.10. Протиправні дії третіх осіб
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.10.1. крадіжки поєднаної з проникненням, грабежу, розбою (або їх
спроби);
5.10.2. умисного знищення або пошкодження Застрахованого майна
третіми особами, в т.ч. підпалу.
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.10.3. протиправних дій третіх осіб, щодо яких Страхувальником не було
подано заяви, повідомлення до компетентних органів про вчинене
кримінальне правопорушення;
5.10.4. дій, вчинених за участі/співучасті Страхувальника та/або осіб, що
були допущені до Застрахованого майна за вільним волевиявленням
Страхувальника (у тому числі орендарі, гості);
5.10.5. зникнення Застрахованого майна по невстановленим причинам
(таємниче зникнення);
5.10.6. дій, які згідно Кримінального кодексу України хоч і кваліфікуються
як злочин, але не підпадають під кваліфікацію крадіжка з проникненням у
житло, інше приміщення чи сховище, грабіж, розбій;
5.10.7. вчинення електронного та комп’ютерного злочину;
5.10.8. проведення третіми особами будь-яких будівельних/руйнівних
та/або монтажних/демонтажних робіт, зокрема тріщин, обвалів, просадки
та інших, пов’язаних з будівництвом подій.
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5.11. Наїзд наземних транспортних засобів
Страховим
випадком
є
пошкодження
та/або
знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.11.1. дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Не є страховим випадком пошкодження та/або знищення
Застрахованого майна внаслідок:
5.11.2. зіткнення з повітряними, космічними транспортними засобами або
іншими об’єктами, що самостійно пересуваються та/або падають з неба;
5.11.3. збитки, що сталися за участі транспортного засобу, що
експлуатується Страхувальником, його родичами або іншими особами, які
були добровільно допущені Страхувальником до застрахованого майна
(орендарі, гості).

5.14.9. проведення ремонту та/або монтажних робіт (монтаж будь-якого
обладнання, устаткування) у Місці Дії Договору (якщо інше не зазначено
згідно із застрахованим Розширенням);
5.14.10. демонтажу або зносу будівель;
5.14.11. обвалу будівель та/або споруд, що не викликаний страховим
випадком;
5.14.12. усідання, розтріскування, деформація фундаментів, стін, стель,
конструкцій даху, доріг, бордюрів, загорож, підпірних стінок, за винятком
випадків, коли такі пошкодження виникли одночасно з та внаслідок
страхових випадків «Вогонь» та «Стихійні явища»;
5.14.13. втрати експлуатаційних якостей без фізичного пошкодження
Застрахованого майна (функціональний знос);
5.14.14. аварійного стану, ветхості, старості, корозії, окислення, фізичного
зносу Застрахованого майна;
5.14.15. окислення, бродіння, випаровування, гниття, зміни кольору,
запаху, ваги, температури, втрати товарної вартості;
5.14.16. пошкодження тваринами, комахами, паразитами, рослинами,
мікроорганізмами, грибками, цвіллю, пліснявою, будь-якими інфекціями;
5.14.17. дії ґрунтових вод, окрім випадків, спричинених паводком
(повінню), які є страховим випадком згідно з п.5.6 цього Договору;
5.14.18. виникнення будь-яких непрямих витрат та/або збитків, включаючи,
але не обмежуючись: упущена вигода, моральна шкода, будь-які санкції з
боку держави та/або контрагентів (штрафи, пеня), стягнення в рамках
забезпечення зобов’язань (неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава,
притримання), неможливість виконання зобов’язання;
5.14.19. заторних та зажорних явищ, аварій на гідротехнічних спорудах, а
також скидання води з водосховищ з будь-якої причини;
5.14.20. якщо збиток настав опосередковано або внаслідок: загрози війни,
збройного конфлікту або серйозної погрози такого конфлікту, включаючи
але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго,
дій іноземного ворога, інтервенції, загальної військової мобілізації, воєнних
дій, а також маневрів, військових заходів та їх наслідків, оголошеної та
неоголошеної війни, дій суспільного ворога, збурення, терористичних актів
та/або антитерористичних операцій та/або на тимчасово окупованих
територіях України та/або у зонах безпеки, прилеглих до району бойових
дій, під час проведення комплексу заходів військового та організаційноправового характеру, спрямованих на забезпечення національної безпеки
та оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії, громадянської
війни, бунтів, громадських хвилювань, страйків, диверсій, піратства,
безладів, вторгнення, блокади, революції, заколотів, військових або
народних повстань, масових заворушень, державного чи військового
перевороту, винних (умисних або необережних) дій чи бездіяльності, які
посягають на громадський порядок, дій, що викликані трудовими
конфліктами, введення комендантської години, введення військової влади
або військового стану або стану облоги, експропріації, конфіскації,
примусового вилучення чи відчуження майна, захоплення підприємств,
націоналізації, реквізиції, узурпації влади, громадської демонстрації,
знищення або пошкодження майна за розпорядженням військової або
цивільної влади та/або командування Об'єднаних сил, за наявності або
відсутності причинно-наслідкового зв’язку;
5.14.21. будь-якої дії ядерної реакції, радіоактивного забруднення;
5.14.22. втрати, пошкодження, знищення, викривлення, витирання, зміни
або деформації електронних даних з будь-якої причини, зокрема дії
комп’ютерного вірусу, спотворення інформації, кодів, програм або
програмного забезпечення, а також будь-якого збою у
роботі
комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення або вбудованих
мікросхем;
5.14.23. забруднення та/або зараження, зокрема витрати, що виникли
внаслідок дезактивації довкілля, а саме землі, води та повітря або
видалення часток, що потрапили в довкілля;
5.14.24. дії токсичної плісняви;
5.14.25. виходу з ладу (поломки) електронної техніки та побутового
обладнання, у тому числі будь-яких електронних пристроїв (у тому числі
внаслідок перепаду напруги);
5.14.26. не відшкодовуються витрати, пов’язані з ремонтом та/або заміною
деталей або обладнання, протікання з яких є причиною настання
страхового випадку.
5.15. Не
є
страховим
випадком
і
виплата
страхового
відшкодування/виплати не проводиться у разі завдання збитків/
заподіяння шкоди, що настали в результаті або пов’язані з суспільно
небезпечним винним діянням (дія або бездіяльність), злочином, що
визначені чинним Кримінальним кодексом України, на Територіях з
обмеженим покриттям. Для підтвердження обставин цього пункту
достатньо пояснень заявника (страхувальника, довірених осіб,
вигодонабувача) та/або свідків (документи компетентних органів в
обов’язковому порядку не вимагаються).

ВИД СТРАХУВАННЯ «СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»:
5.12. Відповідальність перед третіми особами
5.12.1. Страховим випадком є виникнення обов’язку Страхувальника
відшкодувати Третім особам шкоду/збитки, завдану їх майну, що сталася
внаслідок експлуатації Застрахованого майна під час строку дії цього
Договору. При цьому подія, внаслідок якої було завдано шкоду Третім
особам, визнається страховим випадком, якщо:
а) ця подія визнається страховим випадком відповідно до визначень
страхових випадків за ризиками «Пожежа», «Удар блискавки», «Вибух»,
«Дія води» відповідно до умов цього Договору;
б) вина Страхувальника визнана рішенням суду, що набуло чинності;
АБО
вина Страхувальника визнана Сторонами у досудовому порядку у
письмовому вигляді.
5.12.2. Не є страховим випадком виникнення обов’язку Страхувальника
відшкодувати шкоду/збитки:
• у зв’язку з веденням діяльності, іншої ніж володіння або оренда
житла у місці Дії Договору;
• у зв’язку з забрудненням будь-якого виду, завданим землі або
довкіллю, чи відповідальністю за очищення від забруднення будьякого виду;
• що виникають внаслідок будь-якої господарської діяльності, в тому
числі підприємницької;
• що виникають внаслідок будівельних, ремонтних чи оздоблювальних
робіт;
• що виникають внаслідок будь-яких навмисних дій Страхувальника.
5.13. ВИЗНАЧЕННЯ ОДНОГО СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
5.13.1. За Договором одним страховим випадком розглядається
поєднання прямих збитків Страхувальника внаслідок пошкодження або
втрати (знищення) Застрахованого майна в результаті однієї події, при
цьому тривалість події обмежено:
 за страховим випадком «Атмосферні стихійні явища» - 24
послідовних години;
 за страховим випадком «Землетрус» - 72 послідовних години;
 за іншими страховими випадками – 168 послідовних годин.
5.13.2. Якщо подія буде продовжуватись довше, ніж зазначено у цьому
Розділі, Страховик має право розділити таку подію на два і більше випадки
за умови, що жодний з періодів не накладається на інший, і ніякий
наступний такий період не починається раніше, ніж дата і час настання
першого зареєстрованого індивідуального випадку.
5.14. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
Страховик у будь-якому випадку не відшкодовує прямі або непрямі
збитки внаслідок (не є страховим випадком збитки внаслідок):
5.14.1. подій, що мали місце до початку дії Договору чи після його
закінчення, або у періоди припинення зобов’язань Страховика (згідно
п.7.2.2. Договору);
5.14.2. пошкодження (знищення) Застрахованого майна під час його
знаходження поза межами Місця Дії Договору та/або під час переміщення
Застрахованого майна (власним ходом або будь-яким іншим чином);
5.14.3. порушення Страхувальником у Місці Дії Договору встановлених
законом або іншими нормативними актами правил та норм пожежної
безпеки, що призвели до настання або збільшення розміру збитку;
5.14.4. недоліками (помилками, дефектами, порушеннями) допущеними
у процесах проектування та/або будівництва;
5.14.5. шахрайських, навмисних дій Страхувальника, членів його родини,
орендарів або осіб, що проживають у застрахованій квартирі/будинку, а
також дій зазначених осіб у стані алкогольного, токсичного або
наркотичного сп'яніння;
5.14.6. використання Застрахованого майна не за призначенням;
5.14.7. дефектів, недоліків, пошкоджень Застрахованого майна, що
існували до початку дії Договору;
5.14.8. проведення будівельних робіт (нового будівництва, реконструкції,
реставрації) у Місці Дії Договору, зварювальних робіт;
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Дізнатися про Території з обмеженим покриттям цього договору
 Застраховане майно:
страхування необхідно в Діючих умовах договорів страхування, що
Конструкція Господарських споруд – в межах Страхової суми,
розміщені на офіційному сайті АТ «СГ «ТАС» (приватне) http://www.sgtas.ua.
визначеної у Частині 1 за цією Секцією;
5.16. Не
є
страховим
випадком
і
виплата
страхового
Оздоблення Господарських споруд – субліміт 10% від Страхової
відшкодування/виплати не проводиться у разі пошкодження/знищення
суми, визначеної у Частині 1 за цією Секцією.
майна, зазначеного у п.3.2 Договору.
 Страхові випадки: згідно п. 5.1.-п.5.11. цього Договору.
5.17. Страховик не відшкодовує збитки/додаткові витрати Страхувальника,
що зазначені як такі, що не підлягають відшкодуванню, згідно п. 6.8.5 6.8.5. РОЗШИРЕННЯ до Секцій 1-4
Договору.
А. Ексклюзивний захист
1) Якщо це Розширення є застрахованим, то:
6. СЕКЦІЇ, РОЗШИРЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ СТРАХУВАННЯ.
 для страхового випадку «Пожежа» не діє виключення, визначене у
6.1. Секція – передбачений цим Договором вид застрахованого майна
п.5.14.3 цього Договору: «5.14.3. порушення Страхувальником у
та/або вид страхування. Щодо кожної Секції встановлюється окрема
Місці Дії Договору встановлених законом або іншими
страхова сума.
нормативними актами правил та норм пожежної безпеки, що
6.2. Розширення – додаткові умови страхування, що передбачають
призвели до настання або збільшення розміру збитку»;
розширення страхового покриття, переліку страхових випадків та/або
 для страхового випадку «Дія води» не діє виключення, визначене
страхування спеціальних видів майна, додаткових витрат Страхувальника за
у п.5.14.4 цього Договору: «5.14.4. недоліками (помилками,
додаткову страхову премію.
дефектами, порушеннями) допущеними у процесах проектування
та/або будівництва»;
6.3. За цим Договором можуть бути застраховані наступні Секції та
 для страхових випадків «Пожежа» та «Дія води» не діє
Розширення:
виключення, визначене у п.5.14.9 цього Договору: «5.14.9.
6.3.1. СЕКЦІЯ 1 «ЖИТЛО» (обов’язкова опція)
проведення ремонту та/або монтажних робіт (монтаж будь-якого
6.3.2. СЕКЦІЯ 2 «ВМІСТ» (на вибір Страхувальника)
обладнання, устаткування) у Місці Дії Договору».
6.3.3. СЕКЦІЯ 3 «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (на вибір Страхувальника)
При цьому Страховик відшкодовує збитки, пов’язані з проведенням
6.3.4. СЕКЦІЯ 4 «ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ» (на вибір Страхувальника)
виключно поточного ремонту, що не передбачає зміну плану приміщення
6.3.5. РОЗШИРЕННЯ до Секцій 1-4:
(знесення/переміщення стін тощо), у тому числі – виникнення тріщин або
А. Ексклюзивний захист
розломів у будівлі, а також відповідальність, що виникає внаслідок таких
Б. Перша допомога
дій.
В. Цінні речі
В будь-якому випадку, Страховиком не відшкодовуються збитки, пов’язані
6.4. Пакет – набір Секцій та Розширень, що можуть бути застрахованими. з проведенням капітального ремонту та первинного ремонту у
Цим договором передбачено такі пакети:
новозбудованій нерухомості.
6.4.1. Пакет «Легкий» - можуть бути застраховані Секції 1-4. Страхові суми
 Страховик додатково до страхових випадків згідно п. 5.1.-п.5.11.
обираються у довільному порядку в рамках значень пакету «Легкий». У разі
цього Договору відшкодовує збитки, внаслідок дії води, що
страхування за пакетом «Легкий», Страховик не відшкодовує будь-які
виникла в результаті переливання через край резервуара (ванни,
збитки за Розширеннями.
акваріума тощо) у Місці Дії Договору. Документом, що підтверджує
6.4.2. Пакет «Базовий» - можуть бути застраховані Секції 1-4, а також
факт страхового випадку зазначеного у цьому пункті є акт огляду,
Розширення. Страхові суми та набір Секцій та Розширень обираються у
проведений Страховиком.
довільному порядку в рамках значень пакету «Базовий».
 Страховик додатково до страхових випадків згідно п. 5.1.-п.5.11.
6.4.3. Пакет «Оптимальний» - можуть бути застраховані Секції 1-4, а також
цього Договору відшкодовує збитки внаслідок падіння на
Розширення. Страхові суми та набір Секцій та Розширень обираються у
застраховане майно сторонніх предметів, що не належать
довільному порядку в рамках значень пакету «Оптимальний».
Страхувальнику, а саме: дерев, комунікаційних та електричних
6.4.4. Пакет «Преміум» - можуть бути застраховані Секції 1-4, а також
стовпів, щогл освітлення, засобів зовнішньої реклами.
Розширення. Набір Секцій та Розширень обираються у довільному порядку
 Страховик відшкодовує додаткові витрати Страхувальника,
в рамках значень пакету «Преміум». Розширення «Ексклюзивний захист» та
пов’язані з настанням страхового випадку, а саме: на вивезення
сміття/уламків, що залишилися після настання страхового випадку,
«Перша допомога» є автоматично включеними у цей Пакет як бонус (без
та на послуги кліннінгу (прибирання застрахованих приміщень,
доплати страхової премії).
миття вікон, хімчистка меблів, килимів, штор і т.п.).
6.5. Щодо всіх Пакетів Страховик не відшкодовує будь-які збитки за
Відшкодування зазначених вище додаткових витрат здійснюється на основі
Секціями 2-4 та Розширеннями, якщо Секція 1 не є застрахованою.
відповідних підтверджуючих документів, наданих Страхувальником, у
6.6. Секції вважаються застрахованими за таких умов:
6.6.1. для Секцій 1-4 - якщо у Частині 1 Договору вказана страхова сума для межах 10% від розміру збитку, але не більше 50 000 грн. Сума Страхового
відшкодування за Секцією 1 та вищезазначених додаткових витрат не може
цієї Секції (більша за 0,00 грн.),
6.6.2. для Розширень - якщо назва відповідного Розширення відмічена перевищувати страхову суму за Секцією 1.
2) За Розширенням «Ексклюзивний захист» відшкодовуються збитки
позначкою ,
завдані майну, що є застрахованим за Секцією 1 та Секціями 2,4 (за умови
6.6.3. та по кожній відміченій Страхувальником Секції та Розширенню
страхування цих Секцій) згідно умов цього Договору.
сплачено відповідну страхову премію.
3) За Розширенням «Ексклюзивний захист» не відшкодовуються збитки,
6.7. До кожної Секції та Розширення застосовується Часова франшиза.
завдані майну Третіх осіб (страхування відповідальності).
6.8. Опис Секцій та Розширень
Б. Перша допомога
6.8.1. СЕКЦІЯ 1 «ЖИТЛО».
1) За цим Розширенням Страховик здійснює виплату додаткових витрат
 Вид страхування: Страхування майна.
Страхувальника, що виникають внаслідок настання страхових випадків
 Застраховане майно:
«Пожежа», «Вибух», «Падіння літаючих апаратів», «Атмосферні стихійні
Конструкція квартири/будинку – в межах Страхової суми,
явища», «Паводок (повінь)», «Землетрус», а саме:
визначеної у Частині 1 за цією Секцією;
 придбання речей першої необхідності (продукти харчування, одяг
Оздоблення квартири/будинку – субліміт 40% від Страхової суми,
та засоби особистої гігієни);
визначеної у Частині 1 за цією Секцією.
 тимчасове проживання на період проведення відновлювального
 Страхові випадки: згідно п. 5.1.- п.5.11. цього Договору.
ремонту;
6.8.2. СЕКЦІЯ 2 «ВМІСТ».
 відновлення документів на житло;
 Вид страхування: Страхування майна.
 витрати на оплату комунальних платежів на період проведення
 Застраховане майно:
відновлювального ремонту
 Рухоме майно у квартирі/будинку – в межах страхової суми,
у зв’язку із визнанням застрахованої квартири чи будинку непридатними
визначеної у Частині 1 за цією Секцією.
для проживання внаслідок настання страхового випадку.
 Страхові випадки: згідно п. 5.1.-п.5.11. цього Договору.
2) Додаткові витрати виплачуються у розмірі 10% від Страхової суми за
6.8.3. СЕКЦІЯ 3 «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ».
Секцією 1, але не більше 30 000грн. (для Пакету «Базовий») або 50 000грн.
 Вид страхування: Страхування відповідальності.
(для Пакетів «Оптимальний» та «Преміум») у випадку визнання
 Страхові випадки: згідно п. 5.12. цього Договору.
застрахованої квартири/будинку непридатною до проживання. Сума
6.8.4. СЕКЦІЯ 4 «ГОСПОДАРСЬКІ СПОРУДИ».
Страхового відшкодування за Секцією 1 та додаткових витрат, визначених у
 Вид страхування: Страхування майна.
цьому Розширені не може перевищувати страхову суму за Секцією 1.
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3) Виплата додаткових витрат здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів
з моменту отримання Страховиком наступного переліку документів:
 заява Страхувальника про страховий випадок;
 документи, що підтверджують особу Страхувальника;
 довідка компетентного органу, що підтверджує факт настання
страхового випадку;
 рішення експерта, призначеного Страховиком, або рішення
компетентного органу про непридатність квартири/будинку для
проживання.
4) Страхувальник зобов’язаний повернути виплачене страхове
відшкодування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту вимоги
Страховика, якщо Страховику стануть відомі факти, що є/можуть стати
причиною для відмови у виплаті страхового відшкодування.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Внесення змін та доповнень до Договору можливе лише за взаємною
письмовою згодою Страховика, Страхувальника на підставі заяви однієї із
Сторін, якщо інше не передбачено цим Договором. Такі зміни та
доповнення оформлюються у формі додаткового договору (угоди) до
Договору, що стає його невід'ємною частиною, якщо інше не передбачено
цим Договором.
8.2. Дія Договору припиняється та втрачає чинність у разі:
8.2.1. взаємної згоди Сторін;
8.2.2. вимоги Страхувальника або Страховика;
8.2.3. закінчення строку дії;
8.2.4. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником за цим
Договором у повному обсязі;
8.2.5. несплати Страхувальником другої частини страхової премії у
встановлені цим Договором (Частиною 1) строки та у визначених розмірах.
При цьому дія цього Договору припиняється з 00:00 годин дня, що йде за
днем, зазначеним як строк внесення другої частини страхової премії.
Страхувальник може відновити дію Договору шляхом сплати належної суми
страхової премії. При цьому дія Договору вважається відновленою з 00:00
годин дня, що йде за днем сплати другої частини страхової премії в повному
розмірі на рахунок Страховика, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних
днів (включно) з дати, вказаної як строк внесення другої частини страхової
премії. При цьому строк дії Договору не подовжується. Якщо друга частина
страхової премії за цим Договором оплачена пізніше, ніж протягом 30
(тридцяти) календарних днів від дати, вказаної як строк внесення другої
частини страхової премії, то цей Договір є таким, що не відновив свою дію,
та оплачена друга частина страхової премії підлягає поверненню в повному
розмірі Страхувальнику відповідно до поданої ним письмової заяви;
8.2.6. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті
Страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком
випадків, передбачених законодавством;
8.2.7. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України;
8.2.8. прийняття судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
8.2.9. в інших випадках, передбачених законодавством України.
8.3. Припинення дії Договору за вимогою Страховика або Страхувальника
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
8.4. Сторони домовились, що розміщення інформації на офіційному сайті
Страховика щодо Територій з обмеженим покриттям є зміною до цього
договору страхування та не передбачає укладання окремих додаткових
угод (договорів) до цього договору страхування. Території з обмеженим
покриттям затверджуються наказом Страховика по компанії та
застосовуються з 00 годин 00 хвилин 2-го (другого) дня, що слідує за днем
розміщенням сканованої копії такого наказу на офіційному сайті
Страховика.
8.5. Страхувальник має право достроково припинити дію цього договору
страхування у будь-який момент в разі незгоди зі зміненим переліком
Територій з обмеженим покриттям. В такому разі Страховик повертає
Страхувальнику страхову премію за період, що залишився до закінчення дії
договору, але без відрахування нормативних витрат на ведення справи та
сплаченого страхового відшкодування.
9. ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА
СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ
9.1. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА:
9.1.1. вжити всіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення
розміру збитків, порятунку й збереження Застрахованого майна;
9.1.2. негайно повідомити компетентні державні органи, викликати на
місце події їхніх представників, дочекатися й одержати від них документи,
що підтверджують факт, час і обставини настання події;
9.1.3. протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, як стало відомо,
якщо цьому не перешкоджали об’єктивні причини, повідомити Страховика
про подію, що може бути визнана страховим випадком, за одним із
номерів:
097 654 77 77
093 654 77 77
095 654 77 77
(вартість дзвінка згідно з тарифами Вашого оператора);
Телефонне повідомлення має містити наступну інформацію:
 П.І.Б. особи, яка заявляє про подію, що має ознаки Страхового
випадку;
 номер Договору страхування (у разі можливості);
опис, обставини та характер настання події, що має ознаки
страхового випадку;
 запит щодо подальших дій Страхувальника.
9.1.4. виконувати інструкції Страховика;
9.1.5. зберігати незмінними пошкоджене майно, місце події, оточуючі
предмети, які будь-яким чином пов'язані з подією, яка має ознаки

В. Цінні речі.
Це Розширення застосовується до СЕКЦІЇ 2 «ВМІСТ». Страховик не
відшкодовує будь-які збитки за цим Розширенням, якщо СЕКЦІЯ 2 «Вміст»
не є застрахованою.
 Застраховане майно: цінні речі в квартирі/будинку.
 Страхові випадки: згідно п. 5.1.-п.5.11. цього Договору.
Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах наступних
Сублімітів: 25 000 грн. для пакету «Базовий», 50 000 грн. для пакету
«Оптимальний», 100 000 грн. для пакету «Преміум» на один страховий
випадок та сукупно за строк дії Договору. Сума Страхового відшкодування
за Секцією 2 та цим Розширенням не може перевищувати страхову суму за
Секцією 2.
7. ОПЛАТА СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Умови оплати Страхової премії.
7.1.1. Страхова премія сплачується у розмірах та в строки, зазначені в
Частині 1 цього Договору. При цьому в будь-якому випадку, незважаючи на
умови зазначені в Частині 1 цього Договору, перша частина страхової премії
повинна складати не менше 50% від загальної страхової премії за
Договором, а друга частина страхової премії повинна бути сплачена
відповідно до Частини 1 Договору, але в будь-якому випадку не пізніше 93
календарних днів від дати, вказаної як початок Строку дії Договору.
7.1.2. Оплата страхової премії не у відповідності до Частини 1 цього
Договору та цього пункту буде вважатись порушенням Страхувальником
його обов’язку по сплаті страхової премії.
7.2. Набрання чинності Договором. Строк дії Договору.
7.2.1. Договір страхування набирає чинності з моменту, вказаного як
початок Строку дії Договору, але в будь-якому випадку:
7.2.1.1. не раніше 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою надходження
100% страхової премії або її першої частини (якщо Частиною 1 Договору
передбачена сплата страхової премії частинами) в повному обсязі на
поточний рахунок Страховика (з урахуванням Часової франшизи);
7.2.1.2. не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів (включно) з дати,
вказаної як початок строку дії Договору. Якщо страхова премія за
Договором або перша її частина оплачена пізніше 30 (тридцяти)
календарних днів від дати, вказаної як початок строку дії Договору, то цей
Договір є таким, що не набрав чинності, та оплачена премія підлягає
поверненню Страхувальнику у повному розмірі відповідно до поданої ним
заяви.
7.2.2. У випадку ненадходження на поточний рахунок Страховика другої
частини страхового платежу в обсязі та у строки, встановлені цим
Договором, Договір вважається таким, що втратив свою чинність, і
Страховик не несе зобов’язань по виплаті страхового відшкодування по
страхових випадках, що відбулись після дати, зазначеної як строк сплати
другої частини страхового платежу. При цьому Страхувальник може
відновити дію Договору на умовах згідно п. 8.2.5 Договору.
7.2.3. Якщо жодна зі Сторін за 30 календарних днів до дати закінчення
строку дії Договору, зазначеного у п.9 Частини 1 Договору, не заявляє
(письмово) про намір припинення дії Договору або зміни умов Договору, то
строк дії Договору автоматично подовжується на аналогічний період за
умови сплати Страхувальником до дати закінчення Строку дії Договору
страхової премії або її першої частини (якщо Частиною 1 Договору
передбачена сплата страхової премії частинами) в розмірі, визначеному у
п.8 Частини 1 Договору.
7.2.3.1. У випадку несплати страхової премії або першої її частини до дати
закінчення попереднього Строку дії Договору, дія Договору припиняється з
00 годин 00 хвилин наступного календарного дня від дати закінчення
попереднього Строку дії Договору.
7.2.4. Порядок автоматичного продовження Строку дії Договору,
визначений у п.7.2.3 Договору, застосовується для кожної наступної
пролонгації по закінченню попереднього періоду його дії.
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страхового випадку, до їх огляду представником Страховика та складання
Акту огляду (за винятком випадків, коли зміна стану місця настання події,
пошкодженого майна, оточуючих предметів здійснюється на вимогу
державних або інших органів, в компетенції яких знаходиться дослідження
таких подій, а також, виходячи із міркувань безпеки і зменшення розмірів
збитків);
9.1.6. без згоди Страховика не починати проведення будь-яких
відновлювальних робіт до моменту огляду місця події представником
Страховика та складання Акту огляду (за виключенням випадків
проведення тимчасових заходів виключно з метою запобігання та/або
зменшення розміру збитків, порятунку й збереження Застрахованого
майна);
9.1.7. забезпечити Страховику (його представникам) доступ до місця події
з метою участі в заходах по зменшенню збитків і рятуванню, огляду Місця
дії Договору та Застрахованого майна, проведення експертної оцінки,
розслідування причин та розміру збитків;
9.1.8. протягом 3 (трьох) робочих днів після настання події, що може бути
визнана страховим випадком надати Страховику, письмову заяву про таку
подію згідно форми, наданої Страховиком;
9.1.9. на вимогу Страховика надавати всю інформацію, необхідну для
встановлення факту та обставин (причин) страхового випадку, у
письмовому вигляді, за умови наявності такої інформації у Страхувальника;
9.1.10.
зібрати та надати Страховику документи, зазначені в Розділі 10
цього Договору, протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту
настання події, що може бути визнана страховим випадком;
9.1.11.
надати Страховику письмову заяву про виплату страхового
відшкодування;
9.1.12.
не здійснювати реалізацію та/або утилізацію залишків
Застрахованого майна без письмової згоди Страховика і без його
присутності.

вважатися Акт огляду пошкодженого/знищеного майна Страховиком, який
належним чином підписаний Сторонами. При цьому, у випадку повного
знищення майна Страховик здійснює виплату страхового відшкодування
лише в частині того майна, яке вдалося ідентифікувати за залишками.
10.6.2.2. У випадку викрадення Вмісту, подія може бути визнана страховим
випадком, та страхове відшкодування може бути виплачено тільки на
підставі документів, зазначених в п 10.6.2 цього Договору.
10.6.3. У разі страхування Цінних речей – перелік викраденого майна (з
описом, зазначенням його дійсної вартості), зафіксований протоколом
компетентного органу за результатами огляду місця події.
10.7. Документи, що підтверджують розмір збитків:
Надаються Страхувальником:
10.7.1. документи спеціалізованих організацій (ремонтних, будівельних,
магазинів), що підтверджують розмір Матеріального збитку;
10.7.2. документи спеціалізованих організацій (кліннінгових компаній), що
підтверджують розмір понесених Страхувальником додаткових витрат,
зазначених у п.6.8.5 цього Договору (якщо такі витрати відшкодовуються за
умовами Договору);
Забезпечуються Страховиком:
10.7.3. експертний висновок (у випадку ініціювання та проведення
експертизи Страховиком);
10.8. угода Сторін про розмір збитків (у випадку її укладення).
10.9. інші документи або відомості, необхідних для підтвердження факту
та причин настання збитків та/або майнового інтересу Страхувальника
(Вигодонабувача) та/або розміру збитків, що надаються Страхувальником
(Вигодонабувачем) на обґрунтований письмовий запит Страховика,
враховуючи особливості конкретного страхового випадку.
10.10. Усі документи надаються Страховику у формі оригінальних
примірників або нотаріально засвідчених копій або копій, завірених
органом, що видав відповідний документ, або простих копій (за умови
надання Страховику можливості звірення цих копій з оригінальними
примірниками документів).
10.11. Якщо документи надані Страховику не в повному обсязі, не в
належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні
номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), виплата
страхового відшкодування не здійснюється до усунення цих недоліків.
10.12. Страхове відшкодування може бути виплачено лише після
отримання Страховиком всіх документів, зазначених в цьому Розділі
(зокрема, документів, що підтверджують факт та причини настання збитків,
майновий інтерес Страхувальника/Вигодонабувача, розмір збитків, а також
результатів експертиз, замовлених Страховиком).

9.2. ДІЇ СТРАХОВИКА
9.2.1. прийняти телефонне повідомлення Страхувальника про подію, що
може бути визнана страховим випадком, надати інструкції Страхувальнику
щодо його подальших дій;
9.2.2. надати Страхувальнику форми заяви про настання страхового
випадку та заяви про виплату страхового відшкодування;
9.2.3. негайно, але не більше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів, провести
огляд Місця Дії Договору, скласти Акт огляду пошкодженого/знищеного
Застрахованого майна;
9.2.4. організувати та оплатити отримання наступного переліку
документів:
 довідки державних органів про подію;
 експертний висновок (у випадку ініціювання та проведення
експертизи Страховиком);
9.2.5. за вимогою Страхувальника надати йому копії документів,
зазначених у п. 9.2.4 Договору.

11. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1. Сума страхових відшкодувань, що підлягає відшкодуванню, за одним
або декількома страховими випадками не може бути більше відповідної
Страхової суми або Субліміту Страхової суми (в разі його встановлення) за
цим Договором та розраховуються відповідно до умов цього Розділу.
11.2. Сума страхового відшкодування розраховується за формулою:
Сума страхового відшкодування = Розмір Матеріального збитку +
Застраховані витрати – Інші суми (визначені в п.11.8 цього Договору).
11.2.1. Коефіцієнт недострахування не застосовується, з врахуванням
пп.11.3 цього Договору.
11.2.2. Коефіцієнт зносу не застосовується.
11.3. У випадках, якщо розмір матеріального збитку по одному
страховому випадку за цим Договором перевищує 250 000 грн., та дійсна
вартість майна (на дату настання страхового випадку) за однією з
застрахованих Секцій, на яку припадає частина такого збитку,) вдвічі
перевищує розмір страхової суми за цією Секцією, застосовується
Коефіцієнт недострахування.
11.4. Коефіцієнт недострахування розраховується (визначається) як
співвідношення страхової суми по застрахованій Секції до дійсної вартості
майна по такій застрахованій Секції. Відповідно, розмір страхового
відшкодування зменшується пропорційно відношенню страхової суми за
застрахованою Секцією до дійсної вартості майна по такій застрахованій
Секції на момент настання такого Страхового випадку. При цьому дійсна
вартість майна визначається виключно витратним методом на підставі
експертного висновку, складеного спеціалізованою організацією
(сертифікованим експертом), що призначається Страховиком.
11.4.1. З врахуванням умов пункту 11.4 Договору,
Сума страхового відшкодування = (Розмір Матеріального збитку +
Застраховані витрати) Х Коефіцієнт недострахування – Інші суми (визначені
в п.11.8 цього Договору).

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
10.1. заява про настання страхового випадку, яка має включати перелік та
вартість пошкодженого та/або знищеного (викраденого) майна;
10.2. заява про виплату страхового відшкодування;
10.3. копія Договору;
10.4. технічний паспорт на будівлю чи квартиру;
10.5. Документи, що підтверджують факт та причини (можливі причини)
настання страхового випадку.
Надаються Страхувальником (Вигодонабувачем):
10.5.1. довідки комунальних та/або експлуатаційних підприємств
(зокрема, житлово-комунальних підприємств);
Забезпечуються Страховиком:
10.5.2. довідки державних органів про подію;
10.5.3. Акт огляду, складений Страховиком;
10.5.4. експертний висновок (у випадку ініціювання та проведення
експертизи Страховиком).
10.6. Документи, що підтверджують майновий інтерес (надаються
Страхувальником):
10.6.1. правовстановлюючі документи на нерухоме майно (свідоцтво про
право власності, договір, за яким відповідно до законодавства
передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни,
дарування, довічного утримання, лізингу, договір іпотеки, інші, передбачені
законом документи що підтверджують майновий інтерес), окрім готівки;
10.6.2. у разі страхування Вмісту - документи, що підтверджують право
власності на таке майно (квитанції, чеки, договори поставки, купівліпродажу тощо).
10.6.2.1. У випадку неможливості надання документів, зазначених у п.
10.6.2 Договору, документом, що підтверджує факт наявності
Застрахованого Рухомого майна та майновий інтерес Страхувальника може

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗБИТКУ
11.5. Розмір Матеріального збитку визначається на розсуд Страховика:
11.5.1. на підставі Документів організацій (ремонтних, будівельних,
магазинів),
що
підтверджують
розмір
Матеріального
збитку
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Страхувальника. Перелік контрагентів, що надають ці документи
обов’язково погоджується зі Страховиком;
АБО
11.5.2. на підставі експертного висновку, складеного спеціалізованою
організацією (сертифікованим експертом), що призначається Страховиком.
Витрати на послуги експертів сплачує Страховик. Якщо Страхувальник не
погоджується з результатами даної експертизи, він має право замовити її
самостійно і за власний рахунок. При цьому розмір Матеріального збитку
розраховується спеціалізованою організацією (сертифікованим експертом)
виключно витратним (для нерухомого майна) та/або порівняльним
підходом (для рухомого майна). Який розрахунок приймати для визначення
розміру страхового відшкодування вирішує Страховик на власний розсуд;
АБО
11.5.3. на підставі Письмової згоди Сторін.
11.6. Розмір матеріального збитку дорівнює одному з варіантів, який
обирається Страховиком в залежності від того, який з них менший на
момент настання страхового випадку:
11.6.1. вартість витрат на відновлювальний ремонт Застрахованого майна;
11.6.2. вартість відтворення Застрахованого майна;
11.6.3. вартість заміщення Застрахованого майна;
11.6.4. ринкова вартість Застрахованого майна.
11.7. Розмір матеріального збитку не включає:
11.7.1. збитки (витрати), що не підлягають відшкодуванню відповідно до
умов цього Договору;
11.7.2. недотримані майбутні вигоди (зокрема, прибуток);
11.7.3. додаткові витрати на оплату термінових робіт, ремонтних робіт, які
провадяться у вихідні або святкові, неробочі дні, у нічний або у
понаднормовий час;
11.7.4. додаткові витрати на оплату термінової доставки, в т.ч.
авіаперевезень матеріалів, деталей та запасних частин;
11.7.5. додаткові витрати, відшкодування яких не передбачено цим
Договором.

12.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком
протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання страхового акту.
12.3. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання
коштів з поточного рахунку Страховика.
12.4. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування:
12.4.1. безпосередньо Страхувальнику (Вигодонабувачу);
АБО
12.4.2. за дорученням Страхувальника – третім особам, що надають
послуги (виконують роботи) з відтворення (заміщення) Застрахованого
майна або інші послуги, відшкодування вартості яких передбачено цим
Договором.
12.5. Страховик
здійснює виплату страхового відшкодування
Страхувальнику, Третій особі, Вигодонабувачу, медичним закладам, іншим
особам, якщо такі розрахунки не заборонені або не обмежені діючим
законодавством (законами, підзаконними актами, постановами НБУ,
іншими нормативно-правовими актами).
12.6. Страховик звільняється від відповідальності та виплата страхового
відшкодування не проводиться, якщо це буде порушенням постанов,
резолюцій Організації Об’єднаних Націй або торгівельних або економічних
санкцій, законів або постанов Європейського Союзу, що забороняє
Страховику або Перестраховику за договором перестрахування, згідно з
яким перестраховано цей Договір, здійснювати страхування або
перестрахування або сплачувати
страхове відшкодування за цим
Договором або за договором перестрахування.
13. ПРИЧИНИ ВІДСТРОЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Відсутні або подані Страховику не у повному обсязі чи не в належній
формі або з порушенням існуючих норм документи, що підтверджують
факт, причини, розмір збитків та майновий інтерес Страхувальника
(Вигодонабувача).
13.2. Якщо обставини страхового випадку розглядаються в цивільній,
господарській або кримінальній справі, перебіг строку прийняття рішення
по страховій справі припиняється до дати, коли Cтраховику стало відомо
про набрання рішенням у такій справі законної сили.

ІНШІ СУМИ, НА ЯКІ ЗМЕНШУЄТЬСЯ СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ
11.8. Розмір страхового відшкодування зменшується на:
11.8.1. розмір франшизи;
11.8.2. вартість залишків Застрахованого майна. При цьому Страхувальник
не має права відмовлятися від майна, що залишилося після страхового
випадку, навіть якщо воно пошкоджене, на користь Страховика з метою
отримання більшої суми страхового відшкодування, якщо Страховик не
побажає прийняти його у власність;
11.8.3. суми
відшкодувань,
отриманих
Страхувальником
(Вигодонабувачем) від особи, відповідальної за заподіяний збиток;
11.8.4. суми страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником
(Вигодонабувачем) за іншими договорами страхування щодо предмета
цього Договору;
11.8.5. суми відрахувань (податкових або інших), передбачених, за станом
на дату виплати, чинним законодавством України;
11.8.6. суми Податку на додану вартість (ПДВ) у випадку відсутності
документального підтвердження понесення витрат з урахуванням ПДВ.

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено
Договір, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи
службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж)
або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено
Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства
України.
14.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою,
на користь якої укладено Договір, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про
предмет Договору або про факт настання страхового випадку.
14.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за
майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні.
14.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання
страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові
перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
14.6. Подія не є Страховим випадком відповідно до умов Розділу 5 цього
Договору.
14.7. Порушення (невиконання) Страхувальником своїх обов’язків за
Договором.
14.8. Відсутність (часткова або повна) документів, необхідних для
прийняття рішення щодо здійснення виплати страхового відшкодування,
або наявність обґрунтованих сумнівів у Страховика з приводу достовірності
наданих документів.
14.9. Інші випадки, передбачені законом.

ІНШІ УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.9. Страховик відшкодовує тільки ті Матеріальні збитки, що
підтверджені документально відповідно до Розділу 10.
11.10. Якщо майно застраховане у декількох страховиків, і загальна
страхова сума перевищує дійсну вартість майна на дату укладення
Договору, то страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна на дату
настання страхового випадку. При цьому кожний страховик здійснює
виплату пропорційно співвідношенню розміру страхової суми за укладеним
ним договором страхування до загального розміру страхових сум за всіма
вказаними договорами страхування.
11.11. Виплата страхового відшкодування здійснюється за вирахуванням
несплачених страхових платежів.

15. ПРАВА ТА ОБОВ’ЗКИ СТОРІН
15.1. Страхувальник має право:
15.1.1. отримати дублікат цього Договору у випадку його втрати на підставі
письмової заяви Страхувальника;
15.1.2. отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку
відповідно до положень цього Договору;
15.1.3. призначати громадян або юридичних осіб (Вигодонабувача), які
можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для
отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання
страхового випадку;
15.1.4. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування
в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

12. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ АБО ВІДМОВИ У
ВИПЛАТІ
12.1. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів після отримання всіх
необхідних документів вказаних в Розділі 10 цього Договору Страховик:
12.1.1. складає страховий акт з визначенням розміру страхового
відшкодування або про відмову у виплаті страхового відшкодування за
формою, встановленою Страховиком;
АБО
12.1.2. у випадку об'єктивної необхідності проведення додаткових заходів
з розслідування обставин страхового випадку призначає чітко визначений
строк для такого розслідування, але у будь-якому випадку не більше, ніж на
90 (дев'яносто) календарних днів з дати письмового повідомлення
Страховиком про необхідність проведення такого розслідування.
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15.1.5. в межах строку дії Договору пропонувати Страховику внесення змін
до Договору;
15.1.6. у випадку втрати екземпляру Договору у період його дії звернутися
до Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката;
15.1.7. вимагати припинення дії Договору у порядку, що передбачений
законодавством України;
15.1.8. після виплати Страхового відшкодування та відновлення
пошкодженого та/або знищеного Застрахованого майна відновити
зменшену Страхову суму шляхом доплати додаткової страхової премії.
15.2. Страхувальник зобов'язаний:
15.2.1. своєчасно вносити страхові платежі в розмірі і порядку, що
обумовлені цим Договором;
15.2.2. при укладенні цього Договору повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо предмета цього Договору;
15.2.3. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку;
15.2.4. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений Розділом 9 цього Договору, та запросити дозволу проводити
ремонт і взагалі змінювати картину місця випадку до моменту його огляду
Страховиком;
15.2.5. надати можливість Страховику провести огляд Застрахованого
майна (забезпечити можливість доступу до майна, проведення
фотозйомки, складання переліку майна) у будь-який момент дії Договору,
за попереднім погодженням зі Страхувальником конкретного часу такого
огляду;
15.2.6. у випадку настання події, що може бути визнана страховим
випадком, діяти відповідно до Розділу 9 цього Договору;
15.2.7. після виплати страхового відшкодування протягом 10 (десяти)
робочих днів з моменту відновлення застрахованого майна письмово
повідомити Страховика про відновлення (заміщення) Застрахованого
майна та забезпечити можливість доступу до відновленого (заміщеного)
майна з метою огляду. В іншому випадку аналогічні пошкодження
Застрахованого майна в майбутньому не є страховим випадком, і страхове
відшкодування за такими пошкодженнями не виплачується.
15.3. Страховик має право:
15.3.1. розпочати огляд пошкодженого або знищеного майна, не чекаючи
повідомлення Страхувальника про подію;
15.3.2. брати участь у заходах щодо зменшення збитків, у рятуванні та
збереженні Застрахованого майна, здійснюючи і вказуючи для цього
способи та заходи. При цьому такі дії Страховика або його представників не
можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплатити страхове
відшкодування;
15.3.3. проводити самостійне страхове розслідування стосовно
встановлення факту та причин страхового випадку, розміру збитків
(включаючи проведення експертиз);
15.3.4. вимагати від Страхувальника надання інформації, необхідної для
встановлення факту та причин страхового випадку, розміру страхового
відшкодування, з урахуванням вимог чинного законодавства про
дотримання таємниці страхування;
15.3.5. відстрочити виплату страхового відшкодування та/або відмовити у
виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим
Договором та/або зменшити страхове відшкодування на суму
Матеріальних збитків та/або додаткових витрат, що не підтверджені
документально;
15.3.6. проводити огляд відновленого (заміщеного) Застрахованого майна
після виплати страхового відшкодування;
15.3.7. переглядати умови цього Договору у випадку зміни його істотних
умов;
15.3.8. вимагати припинення дії Договору у порядку, що передбачений
законодавством України.
15.4. Страховик зобов'язаний:
15.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
15.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;
15.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування відповідно до умов, встановлених цим Договором;
15.4.4. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з
ним цей Договір;
15.4.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
15.4.6. у випадку настання події, що може бути визнана страховим
випадком діяти відповідно до Розділу 9 цього Договору;
15.4.7. протягом 10 (десяти) робочих днів після письмового повідомлення
Страхувальника про відновлення майна, провести огляд відновленого
майна, про що скласти та підписати зі Страхувальником Акт огляду.

16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
УМОВ ДОГОВОРУ
16.1. За несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового
відшкодування) з вини Страховика, в разі отримання страхової виплати
(страхового відшкодування) безпосередньо страхувальником або
представником страхувальника, правонаступником, застрахованою
особою, вигодонабувачем, спадкоємцем, опікуном, піклувальником,
Страховик сплачує такій особі штраф у розмірі 0,01 відсотків від облікової
ставки НБУ (діючої на дату страхового випадку) від суми несвоєчасно
здійсненої страхової виплати (страхового відшкодування).
Страховик не несе відповідальності щодо виплати штрафу (неустойки)
Страхувальнику згідно п. 3 ч. 1 ст. 20 із врахуванням п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону
України "Про страхування", у разі перерахування страхової виплати
(страхового відшкодування) асистуючій компанії, аптеці, медичним
закладам, станції технічного обслуговування, іншим особам, які надають
послуги в межах договорів страхування, так як страхова виплата (страхове
відшкодування) виплачувалась не Страхувальнику. В таких випадках, в разі
несвоєчасного здійснення страхової виплати (страхового відшкодування),
відповідальність Страховика визначається відповідно до умов договорів
про
співпрацю
або
надання
послуг
застрахованим
особам/страхувальникам.
16.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання обумовлено дією
обставин непереборної сили (форс-мажорними обставинами). Форсмажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні
та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання
зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо),
обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а
саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого
конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова
мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного
ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення,
блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення
комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення
підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія,
протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі
транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами
державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона
(обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими
погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм,
циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь,
град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус,
блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха
тощо. У такому разі Страховик звільняється від відповідальності за
невиконання (неналежного виконання) зобов'язань даного Договору.
Єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання
обставин непереборної сили (форс-мажору) в цілому, а також, що мали
місце на території проведення антитерористичної операції та/або на
тимчасово окупованих територіях України та/або у зонах безпеки,
прилеглих до району бойових дій, під час проведення комплексу заходів
військового та організаційно-правового характеру, спрямованих на
забезпечення національної безпеки та оборони, стримування і відсічі
російської збройної агресії, як підстави для звільнення від відповідальності
за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат
Торгово-промислової палати України.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
17.1. До правовідносин Сторін, пов‘язаних з цим Договором,
застосовується законодавство України.
17.2. Дія Договору не поширюється на територію України, статус якої
згідно із законодавством України встановлено як тимчасово окуповану.
17.3. Дія договору не поширюється на території Донецької області (окрім
Великоновосілківського, Нікольського (Володарського), Добропільського,
Костянтинівського, Покровського (Красноармійського) , Лиманського
(Краснолиманського),
Олександрівського,
Мангушського
(Першотравневого) та Слов'янського районів, м. Бахмут (Артемівськ), м.
Вугледар, м. Мирноград (Димитров), м. Добропілля, м. Дружківка, м.
Костянтинівка, м. Краматорськ, м. Покровське (Красноармійськ), м. Лиман
(Красний Лиман), м. Маріуполь, м. Новогродівка, м. Селидове, м.
Слов'янськ) та Луганської області (окрім Біловодського, Білокуракинського,
Кремінського, Марківського, Міловського, Новопсковського, Сватівського,
Старобільського та Троїцького районів, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м.
Сєвєродонецьк).
17.4. Всі спори щодо Договору вирішуються шляхом переговорів та, при
необхідності, із залученням незалежних експертів.
17.5. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони
вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.
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17.6. Усі угоди між Сторонами, що передували Договору і стосувалися
предмета Договору, як усні, так і письмові, втрачають силу з моменту
підписання Договору Сторонами.
17.7. Договір укладений українською мовою. Всі примірники Договору
мають однакову юридичну силу та передаються кожній Стороні під час його
підписання.
17.8. Усі повідомлення вважаються поданими належним чином, якщо
вони відправлені рекомендованим листом, факсимільним зв'язком з
підтвердженням про отримання чи доставлені кур'єром. Датою
повідомлення вважається дата відправлення листа згідно поштового
штемпеля.
17.9. Сторони домовились, що факсимільні та скановані копії цього
Договору, завірені належним чином, мають рівну юридичну силу з його
оригіналом.
17.10. Підписанням цього Договору Страхувальник приєднується до
«Публічного договору (оферти) АТ «СГ «ТАС» (приватне) про порядок
укладання договорів страхування» (розміщеного на сайті www.sgtas.ua) та
погоджується дотримуватись умов, викладених в ньому. Зокрема, але не
обмежуючись, Страхувальник надає згоду на:
- обробку своїх персональних даних та передачу третім особам на умовах,
викладених в «Публічному договорі (оферті) АТ «СГ «ТАС» (приватне) про
порядок укладання договорів страхування»,
- те, що подальше укладання договорів страхування можливе шляхом
обміну листами або за допомогою електронного чи іншого технічного
засобу зв'язку (зокрема, через Інтернет, в тому числі через сайт
www.sgtas.ua) з обов’язковою сплатою страхових платежів, що буде
вважатись письмовою формою договору страхування.

17.11. Страхувальник підтверджує те, що отримав письмову згоду
Вигодонабувача(-чів) та повідомив їх про права, порядок, обсяг та мету
обробки персональних даних Страховиком.
17.12. Підписанням цього Договору страхування Страхувальник
підтверджує те, що йому до укладення цього Договору страхування
Страховиком було додатково надано інформацію, передбачену статтею 12
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг".
17.13. Страховик є платником податку на прибуток відповідно до п. 136.2
ст. 136 Розділу ІІІ Податкового кодексу України.
17.14. Норматив витрат на ведення справи, визначений при розрахунку
страхового тарифу, становить 40% від отриманої страхової премії.
17.15. Структурне розміщення тексту і найменування статей у Договорі
здійснені винятково для зручності користування, і ні в якій іншій якості,
зокрема при тлумаченні, не повинні братися до уваги.
17.16. Відносини
між
Страховиком
та
Страхувальником
(Вигодонабувачем) можуть вирішуватись як шляхом підписання окремих
угод або додаткових договорів до Договору, так і шляхом обміну
інформацією відносно умов договору страхування зі Страхувальником
(Вигодонабувачем) через web-сайт страховика http://www.sgtas.ua,
зазначений Страховиком у договорі страхування.
17.17. Я (Страхувальник) підтверджую, що ознайомлений(-а) з Умовами
дії договорів страхування, в тому числі щодо Територій з обмеженим
покриттям по цьому договору страхування, які розміщено на сайті
http://www.sgtas.ua, і приєднуюся до них.
17.18. До підписання Договору Страхувальник ознайомився і погодився з
його умовами та Правилами.
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