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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Аварія - непередбачені регламентом чи іншою технічною документацією відхилення у 
виробничому процесі, за виникнення яких контроль за його проходженням, а також управління ним 
стають неможливими, а розвиток неконтрольованих процесів створюють фактори, що завдають збитків 
майну, населенню, виробничому персоналу та навколишньому середовищу.

Як аварії розглядаються викид перегрітих мас, розповсюдження хвилі токсичних газів і парів, 
витікання отруйних агресивних рідин, розліт відламків, вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, 
машин, апаратів, приладів, пошкодження електричних установок, приладів та машин від впливу 
електричного струму, падіння на застраховане майно повітряних суден, апаратів або їх уламків, наїзд 
техніки, що рухається.

Під падінням повітряних суден, апаратів або їх уламків розуміється безпосереднє падіння на 
об'єкт з висоти літальних апаратів, що пілотуються, та/або їх поламаних частин, речей, що випали з цих 
літальних апаратів, а також космічних об'єктів (метеоритів тощо).

Під вибухом розуміється такий, що стрімко протікає, фізичний та/або хімічний процес 
визволення великої кількості енергії за короткий проміжок часу, внаслідок якого виникає ударна хвиля 
(імпульс тиснення), яка спроможна розповсюджуватися і руйнувати. Вибухом резервуара (парового 
котла, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв) вважається тільки 
такий вибух, коли стінки цього резервуару стають розірваними у такій мірі, що стає можливим 
вирівнювання тиску всередині та зовні резервуару.

Якщо всередині резервуара виникне вибух, що був викликаний швидкоплинним перебігом 
хімічних реакцій, то ушкодження, що були спричиненні резервуару, будуть відшкодовані і в тому 
випадку, якщо стінки резервуару не мають розривів. Страхуванням не покриваються збитки, спричинені 
вакуумом або розрідженням газу в резервуарі.

Під наїздом техніки, що рухається розуміють збиток, викликаний знищенням або пошкодженням 
застрахованого майна внаслідок зіткнення або наїзду техніки, що рухається (за винятком наїзду 
баштових кранів та засобів залізничного, повітряного та водного транспорту).

Адендум - доповнення до договору страхування, в якому містяться узгоджені між сторонами 
зміни до раніше обумовлених умов такого договору.

Брак - невідповідність чинним стандартам, недоброякісні з дефектом (вадою, недоліком) 
предмети виробництва, а також сам дефект у виробі.

Будівельно-монтажні роботи - зведення будівель, споруд; з'єднання (збирання) в єдине ціле 
різних частин та механізмів; інші роботи при зведенні будівельних об'єктів, їх реконструкції, 
переоснащенні та ремонту.

Відшкодування збитку - повне чи часткове відшкодування Страховиком збитків, яких зазнав 
Страхувальник внаслідок загибелі, ушкодження чи втрати майна внаслідок причин, що були обумовлені 
договором страхування.

Вибіркове страхування майна - страхування частини майна підприємства (за вибором).
Виробнича аварія - аварії при проведенні будівельно-монтажних робіт, що відбулись з будь- 

яких причин, виключаючи винятки із страхових випадків, що передбачені Правилами, в тому числі 
аварії інженерних мереж (водопровід, каналізація, теплопостачання, електропостачання).

Вогонь - виникнення і розповсюдження полум'я (вогню) в місцях, спеціально не призначених 
для його розведення і підтримання. Під ризиком "Вогонь" розуміється виникнення збитку внаслідок 
знищення або пошкодження об'єкту страхування через пожежу, а також внаслідок знищення або 
пошкодження об'єкту страхування продуктами згоряння та заходами пожежогасіння, які вживаються з 
метою запобігання подальшого розповсюдження вогню.

Під ризиком "Вогонь" також розуміється збиток, викликаний безпосереднім знищенням, 
руйнуванням майна внаслідок безпосереднього влучання в нього блискавки (кульового чи іскрового 
атмосферного електричного розряду), а саме збитки від теплової дії блискавки (включаючи збитки від 
спалення і уламків) та збитки внаслідок руйнівної дії на майно тиску повітря, викликаного блискавкою. 
Збитки електричним установкам, які нанесла блискавка, підлягають відшкодуванню тільки в тому 
випадку, якщо блискавка безпосередньо фізично перейшла на пошкоджені при цьому електричні 
установки.

Дійсна вартість майна - вартість майна, що приймається на страхування, на дату укладання 
договору страхування, яка визначається за балансом Страхувальника (власника) або експертом 
Страховика, або незалежним експертом.

Договір страхування (страхове свідоцтво, страховий поліс) - письмова угода між 
Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання при настанні 
страхового випадку виплатити страхову суму чи відшкодувати завданні збитки в межах страхової суми, 
а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки і виконувати інші умови 
договору.
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Загибель майна - загибеллю майна вважається таке його пошкодження, при якому витрати на 
ремонтно-відновлювальні роботи для нього перевищують його дійсну вартість, що визначена Договором 
страхування.

Контракт на виконання будівельно-монтажних робіт (договір підряду) - договір, що 
передбачає взаємні зобов'язання сторін у процесі будівництва, монтажу, реконструкції, технологічного 
переозброєння, капітального ремонту об'єктів виробничого і невиробничого призначення.

Ліміт відповідальності Страховика - максимальна сума страхового відшкодування, що 
сплачується при настанні страхового випадку; на відміну від страхової суми не пов'язаний із вартістю 
майна.

Обвал - під ризиком "Обвал" розуміється обвалення або ушкодження об'єкта страхування, в 
тому числі частинами, що обвалюються або падають.

Період повного припинення робіт - припинення фінансування будівельно-монтажних робіт на 
невизначений час і консервація об'єктів незавершеного будівництва.

Період часткового припинення робіт - тимчасове (до 3-х місяців) зупинення будівельно- 
монтажних робіт через зупинення фінансування, перепроектування, інших причин.

Повне страхування - страхування майна в розмірі його дійсної вартості.
Позов - вимога, що пред'являється в господарському, арбітражному чи судовому порядку особі, 

відповідальність якої витікає із умов договору страхування.
Право регресу - право вимоги, яке Страхувальник або Вигодонабувач має до особи, 

відповідальної за заподіяний збиток, яке в межах фактичних затрат переходить до Страховика, який 
виплатив страхове відшкодування за Договором страхування.

Пробний пуск - випробовування, перевірка в роботі приведених в робочий стан, в рух, в дію 
механізмів та обладнання.

Проектна документація - техніко-економічні обґрунтування, проект, робоча документація, 
технічні умови і паспорти на матеріали, устаткування, конструкції і комплектуючі вироби; 
документація, що отримується від заводів-виробників; інша документація, яка необхідна для виконання 
робіт і експлуатації об'єкта.

Протиправні дії третіх осіб - виникнення збитку внаслідок зникнення, знищення або 
пошкодження об'єкту страхування через крадіжку, пограбування, розбійний напад, вандалізм, 
хуліганство та спробу їх вчинення.

Під крадіжкою розуміється зникнення (втрата) застрахованого майна з території дії Договору 
страхування внаслідок його таємного викрадення шляхом проникнення й на цю територію третіх осіб з 
використанням відмичок, підроблених ключів, інших технічних засобів (інструментів) або звичайним 
шляхом з подальшим використанням вищевказаних засобів при виході з цієї території, а також шляхом 
злому конструктивних елементів будівель і приміщень.

Під пограбуванням, розбійним нападом розуміється відкрите викрадення застрахованого майна з 
території дії Договору страхування з використанням насилля до Страхувальника або охорони, з метою 
придушення їх опору, а також під загрозою використання такого насилля в межах цієї території.

Під хуліганством і вандалізмом розуміється пошкодження або знищення застрахованого майна 
на території дії Договору страхування, внаслідок навмисних дій третіх осіб, які цими діями грубо 
порушують цивільний порядок.

Ризик страховий - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і що має ознаки 
ймовірності і випадковості настання.

Стихійні явища - під ризиком "Стихійні явища" розуміється виникнення збитку внаслідок 
знищення або пошкодження об'єкту страхування через смерч, ураган, бурю, шторм, тайфун, вихор; схід 
снігових лавин, обвали, оповзні, селі; повінь, паводок, зливу, град; просідання ґрунту, затоплення 
ґрунтовими водами; падіння дерев, каміння; землетрус.

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, у відповідності з умовами страхування, 
зобов'язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума за договором 
страхування не повинна перевищувати дійсну вартість майна, що приймається на страхування.

Страхове відшкодування - грошова сума, що сплачується Страховиком за умовами 
страхування при настанні страхового випадку.

Страховий випадок - подія, що передбачається договором страхування, і з настанням якої 
виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику 
згідно з договором страхування.

Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за певний період 
страхування.

Страхувальник - юридична особа чи дієздатна фізична особа, яка є замовником або виконавцем 
(генеральним підрядником, головним підрядником, субпідрядником) будівельно-монтажних робіт та 
укладає зі Страховиком договір страхування будівельно-монтажних робіт.
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Страхувальником монтажних робіт та пробного пуску може бути: виробник або постачальник 
монтажного об'єкта, якщо монтажні роботи виконуються ним самим або під його відповідальність; 
особи, яким доручено проведення монтажу; власник монтажного об'єкту.

Страхування в частці - страхування майна підприємства на неповну вартість. За умов такого 
страхування Страховик відшкодовує збитки в сумі, пропорційній відношенню страхової суми до дійсної 
вартості.

Територія страхування - територія дії Договору страхування.
Франшиза - частина збитків страхувальника, що не відшкодовується страховиком згідно з 

умовами договору страхування.
Безумовна франшиза - умова договору страхування, при якій розмір страхового відшкодування 

визначається шляхом зменшення суми збитку на розмір франшизи. Страховик не виплачує страхове 
відшкодування, якщо розмір збитку менший установленої договором суми франшизи.

Умовна франшиза - умова договору страхування, при якій страховик звільняється від виплати 
страхового відшкодування, якщо сума збитку не перевищує розміру франшизи, і збиток підлягає 
відшкодуванню в повному обсязі, якщо його розмір перевищує суму франшизи

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Особливих умов (далі по тексту -  Умови) Страховик укладає договори 
страхування ризиків які пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт.

1.2. Згідно з цивільним законодавством України, Законом України "Про страхування", ці Умови 
регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу відшкодування Страховиком 
Страхувальнику матеріальних збитків внаслідок пошкодження, знищення або втрати визначених в 
Договорі страхування об'єктів страхування при настанні обумовлених Договором страхування страхових 
випадків.

1.3. Страховик в разі настання страхового випадку, обумовленого в Договорі страхування, 
відшкодовує Страхувальнику заподіяні внаслідок цього випадку збитки шляхом сплати йому страхового 
відшкодування в межах обумовленої Договором страхування страхової суми.

1.4. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити особу (осіб) - 
Вигодонабувача (Вигодонабувачів), за його (їх) згодою, для отримання страхового відшкодування, а 
також замінювати Вигодонабувача (Вигодонабувачів) до настання страхового випадку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 
чинному законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням або розпорядженням майном, 
що використовується при проведенні будівельно-монтажних робіт.

2.2. На страхування можуть прийматись як цілісний комплекс будівництва, так і окремі об'єкти 
будівельно-монтажних робіт, що входять до його складу:

2.2.1. Будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали і конструкції, витрати на їх 
перевезення, будівельні елементи і матеріали, що поставляються замовником.

2.2.2. Монтажні роботи, включаючи устаткування, що монтується, витрати на заробітну плату, 
витрати по перевезенню, митні збори, а також матеріали, устаткування і послуги, надані замовником.

2.2.3. Устаткування будівельного майданчика (тимчасові будинки і спорудження, інженерні 
комунікації і т.д.), відповідно до їх переліку, що є додатком до Договору страхування.

2.2.4. Витрати по розчищенню зазначеної в Договорі страхування території від уламків 
(залишків) майна, що постраждало в результаті страхового випадку.

2.3. Додатково за цими Правилами можуть бути застраховані:
2.3.1. Післяпускові гарантійні зобов'язання. Додаткові умови такого страхування визначені в 

Додатку №1 до цих особливих умов .
2.3.2. Предмети, що знаходяться на будівельному майданчику, що належать замовнику або його 

підряднику за винятком об'єктів, що визначені в п.2.2.3 цих особливих умов.
2.3.3. Будівельні машини й устаткування: землерийна техніка й устаткування (бульдозери, 

екскаватори тощо), шляхова будівельна техніка (скрепери, асфальтоукладачі тощо), будівельна техніка й 
устаткування для проведення будівельно-монтажних робіт, закріплені на об'єкті будівництва (баштові 
крани, підйомники, бетоно-розчинозмішувачі тощо) та які знаходяться на території будівельного 
майданчику.

2.4. Страховик страхує майно, яке оглянуто ним спільно з Страхувальником і оцінене на умовах, 
передбачених цими Правилами, згідно з законодавством України.
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3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ ТА СТРАХОВІ РИЗИКИ

3.1. Страховим випадком є подія, що передбачена Договором страхування, яка відбулася після 
набуття чинності договору страхування та передбачена договором страхування і з настанням якої 
виникає обов'язок Страховика зробити виплату страхового відшкодування Страхувальнику (або 
Вигодонабувачу, згідно умов Договору страхування) за матеріальний збиток, завданий визначеному 
Договором об'єкту страхування, і заподіяний будь-яким з таких страхових ризиків, що поділені на 
наступні групи:

3.2. По договору страхування, укладеному згідно з цими Правилами, Страховик надає 
Страхувальнику гарантію відшкодування збитків внаслідок пошкодження, знищення або втрати майна 
під час проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції, капітальному ремонту, монтажу 
обладнання або інших будівельно-монтажних робіт при настанні страхового випадку в результаті дії 
будь-якого з наступних видів ризиків:

3.3. “Вогневі ризики”
3.3.1. Пожежа.
Під ризиком “Пожежа” розуміється ймовірність виникнення збитків внаслідок дії вогню, здатним 

самостійно поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення та 
підтримання, а також внаслідок знищення або пошкодження об’єкту страхування продуктами згоряння 
та заходами пожежогасіння, які вживаються з метою запобігання подальшого розповсюдження вогню.

3.3.2. Вибух.
Під ризиком “Вибух” розуміють ймовірність виникнення збитку внаслідок знищення або 

пошкодження застрахованого об’єкту в разі швидкого одночасного викиду енергії. Вибухом резервуара 
(парового котла, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв) вважається 
тільки такий вибух, коли стінки цього резервуару стають розірваними у такій мірі, що стає можливим 
вирівнювання тиску всередині та зовні резервуару.

3.4. “Ризики стихійних явищ”
3.4.1. Влучення блискавки.
Під ризиком “Влучення блискавки” розуміють збиток, викликаний безпосереднім знищенням, 

руйнуванням майна внаслідок влучення блискавки, а саме збитки від теплової дії блискавки (включаючи 
збитки від спалення і уламків) та збитки внаслідок руйнівної дії на майно тиску повітря, викликаного 
блискавкою. Збитки електричним установкам, які нанесла блискавка, підлягають відшкодуванню тільки 
в тому випадку, якщо блискавка безпосередньо фізично перейшла на пошкоджені при цьому електричні 
установки.

3.4.2. Смерч, ураган, буря, шторм, тайфун.
Збитки від бурі, урагану, смерчу або іншого руху повітряних мас, викликаного природними 

процесами у атмосфері, відшкодовуються лише у тому випадку, якщо швидкість вітру, що заподіяв 
збиток, перевищувала 55 км/год.

Швидкість вітру підтверджується довідками відповідних установ Гідрометцентру.
3.4.3. Повінь, злива, град.
Під ризиком “Повінь” розуміють значне затоплення місцевості в результаті підйому рівня води в 

річці, озері або морі в період сніготанення, злив, вітрових нагонів води, при заторах і т.п.
3.4.4. Землетрус.
Під ризиком “Землетрус” розуміють коливання земної кори, що по шкалі Ріхтера складають силу 

не менш 4 балів.
3.4.5. Схід снігових лавин.
3.4.6. Просідання грунту, зсув, обвал, сель, дія грунтових вод.
3.4.7. Падіння дерев, каміння.
3.4.8. Ожеледь, незвичайні для даної місцевості морози та сильні снігопади.
3.5. “Ризики аварії”
3.5.1. Вода з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем.
Втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна від непередбаченої дії на застраховане

майно води (або інших рідин) внаслідок раптових пошкоджень водопровідних, каналізаційних, 
опалювальних та протипожежних систем, або раптового і не викликаного необхідністю включення 
останніх, якщо перераховані системи розташовані на території дії договору страхування.

Втрати, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок непередбаченої дії на це майно 
води (або інших рідин), яка проникла в місця розташування цього майна з сусідніх (чужих) приміщень.

3.5.2. Аварія технічних систем, в тому числі систем енергопостачання.
Втрата, знищення, пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового виходу з ладу 

(пошкоджень, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних систем 
(машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі при раптовому та ненавмисному відключенні 
водопостачання, опалення, електроенергії, інших видів енергопостачання, похибок у проектної
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документації.
3.6. “Транспортні ризики”
3.6.1. Наїзд техніки.
Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок зіткнення з цим майном або наїзду 

на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини, незалежно від 
того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, чи не контролюються.

3.6.2. Падіння на застраховане майно пілотованого літального апарату або його уламків.
Знищення або пошкодження застрахованого майна внаслідок раптового падіння безпосередньо

на це майно пілотованого літального апарату або його уламків, виключаючи ризики нанесення збитків 
внаслідок падіння літального апарату на технічні системи з наступним вимушеним відключенням систем 
постачання тепла, води, електроенергії, сировини тощо.

3.7. “Ризики протиправних дій третіх осіб”
3.7.1. Хуліганські дії.
Пошкодження або знищення застрахованого майна на території дії договору страхування 

внаслідок навмисних дій третіх осіб, що грубо порушують громадський порядок, встановлений 
загальноприйнятими суспільними нормами або цивільним законодавством.

3.7.2. Крадіжка.
Таємне викрадення застрахованого майна з території дії договору страхування внаслідок 

проникнення до місця розташування майна третіх осіб.
3.7.3. Грабіж.
Відкрите викрадення застрахованого майна з території дії договору страхування без насильства 

або з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я Страхувальника, його посадових осіб, в 
тому числі для осіб, на законних умовах виконуючих охорону застрахованого майна; а також якщо 
Страхувальник (його працівники або члени його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) 
під загрозою їх життю, здоров’ю передають (роблять можливою передачу) застраховане майно третім 
особам в межах місця дії договору страхування. Також вважається грабежем вилучення майна у 
Страхувальника (його працівників або членів його сім’ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане 
майно) в період знаходження цих осіб у безпорадному стані, що не дозволяє їм надати опір такому 
вилученню, і якщо цей стан не є наслідком їх навмисних або грубих необережних дій.

3.7.4. Розбій.
Протиправне заволодіння застрахованим майном, поєднане з застосуванням насильства, 

небезпечного для життя і здоров’я, або з погрозою застосування такого насильства.
3.8. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховане як від усіх, так і від окремих 

перерахованих видів ризиків. При цьому вищевказані групи ризиків повинні бути конкретизовані в 
залежності від причин їх виникнення.

3.9. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, Страховик відшкодовує витрати по 
розчищенню території після настання страхового випадку. Витратами по розчищенню вважаються такі 
витрати, що повинні бути здійснені після настання страхового випадку для приведення території 
страхування в той стан, в якому вона знаходилась безпосередньо перед настанням страхового випадку.

3.10. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії Договору. 
Якщо страховий випадок відбувся в період дії Договору страхування з причин, що мали місце або 
почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо 
Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про причини, які призвели до 
настання цього страхового випадку.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1. Не підлягають страхуванню або страхуються на окремих умовах:
4.1.1. Всі види ручного будівельно-монтажного інструменту, в тому числі змінний ручний 

інструмент, троси, ланцюги, ремені, стрічки.
4.1.2. Майно та матеріальні цінності на об'єктах будівельно-монтажних робіт, що не 

охороняються.
4.1.3. Плани, креслення, фотографії, зразки, макети, проектно-кошторисна документація, акти, 

платіжні документи та інші звітні і фінансові документи та цінні папери.
4.1.4. Гроші в усіх видах, дорогоцінні метали, оздоблювальне та напівдорогоцінне каміння.
4.1.5. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами за спричинені цим особам тілесні 

пошкодження та (або) матеріальні збитки їх майну, що сталися внаслідок виконання визначених робіт на 
застрахованих об'єктах будівельно-монтажні роботи, продукції будівельно-монтажних робіт та пуско
налагоджувальних робіт, а також застрахованих машинах, обладнанні, нерухомості, які при цьому 
використовуються.

4.1.6. Будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а
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також майно, що розташоване в них.
4.1.7. Майно, що розташоване на території страхування, але не є власністю Страхувальника і не 

знаходиться в його розпорядженні, користуванні згідно з чинним законодавством.
4.1.8. Майно, відносно якого у Страховика є істотні сумніви щодо походження або вартості 

цього майна.
4.1.9. Будівлі, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвал, зсув, повінь або інші стихійні явища 

з моменту оголошення про їх загрозу або укладання компетентними органами відповідного документу 
про можливість такої загрози.

4.1.10. Інше майно, страхування якого здійснюється на умовах інших Правил.
4.2. На умовах цих Правил не підлягає відшкодуванню збиток, що виник внаслідок:
4.2.1. Будь-якого роду воєнних дій та їхніх наслідків, терористичних актів, громадянських 

заворушень, страйків, заколоту, локаутів, конфіскації, реквізиції, знищення або ушкодження майна за 
розпорядженням органів державної влади, в тому числі примусової націоналізації, введення 
надзвичайного або особливого стану, заколоту, бунту, путчу, державного перевороту, повстання, 
революції.

4.2.2. Стихійних лих (при настанні цих стихійних лих до моменту укладання Договору 
страхування).

4.2.3. Впливу ядерної енергії в будь-якій формі.
4.2.4. Навмисних дій або необережності Страхувальника, його співробітників або його 

представників.
4.2.5. Ушкоджень або загибелі застрахованого майна в період повного чи часткового припинення

робіт.
4.2.6. Недотримання Страхувальником інструкцій зі збереження, експлуатації й обслуговуванню 

застрахованого об'єкта, а також використання цього об'єкта для інших цілей, ніж ті, для яких він 
призначений.

4.2.7. Невиконання Страхувальником правил техніки безпеки й проведення будівельно- 
монтажних і інших робіт на застрахованих об'єктах.

4.2.8. Помилок, допущених при проектуванні будівельного об'єкта, якщо інше не передбачено 
Договором страхування.

4.2.9. Помилок у конструкції, дефектів матеріалу або помилок, допущених при виготовленні чи 
при проведенні будівельно-монтажних робіт. Однак це виключення обмежується лише безпосередньо 
будівельними дефектними матеріалами й об'єктами, але не виключає відшкодування збитку, заподіяного 
правильно спорудженим об'єктам і предметам, що відбувся у результаті таких дефектів у матеріалах і 
роботах.

4.2.10. Експериментальних або дослідницьких робіт.
4.2.11. Ушкоджень, безпосередньо викликаних постійним впливом експлуатаційних факторів 

(зносу, корозії, окислювання, гниття, самозаймання).
4.2.12. Пред'явлення до Страхувальника вимоги про відшкодування неустойки (штрафів, пені) у 

результаті неякісного або несвоєчасного виконання будівельно-монтажних робіт (зроблених послуг), 
припинення договорів.

4.2.13. Тілесних ушкоджень, хвороби, смерті працівників Страхувальника або іншої організації, 
що здійснює визначені будівельно-монтажні роботи.

4.2.14. Пошкодження будівельної техніки і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх 
пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами.

4.2.15. Дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року.
4.2.16. Пошкодження скляної, металевої та полімерної поверхні, а також поверхні фасаду 

застрахованих будов, споруд тощо в результаті проведення будівельно-монтажних робіт на них.
4.2.17. Застосування будівельних матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними 

компетентними органами, або які не пройшли перевірку на якість або відповідність діючим стандартам, 
нормативам.

4.2.18. Надмірних витрат коштів, спричинених змінами методів будівництва, проведенням 
модернізації безпосередньо перед моментом виникнення збитку, проведенням допоміжних заходів.

4.2.19. Неякісного виконання робіт або браку, що мав місце при виконанні робіт, злочинної 
недбалості та злочинної самовпевненості Страхувальника та його робітників при виконанні робіт.

4.2.20. Дії на майно корисного (робочого) вогню або тепла, необхідного для процесу обробки, 
ремонту або для інших прямих виробничих потреб.

4.2.21. Ветхості майна страхування, часткового його руйнування або пошкодження внаслідок 
довгострокової експлуатації або будівельних дефектів.

4.2.22. Проникнення всередину застрахованого майна дощу, снігу, граду і бруду через незачинені 
вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок ветхості або будівельних дефектів.

4.2.23. Вологості всередині приміщення (пліснява, грибок тощо).
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4.2.24. Страхових випадків, що сталися до початку страхування, але були виявлені тільки після 
\тсладання Договору страхування.

4.2.25. Повного припинення робіт та зупинок виробничого процесу, що мали місце внаслідок 
страхових випадків, в тому числі непрямих збитків, а саме - втраченої вигоди, втрати прибутку тощо.

4.2.26. Зсуву, осідання або іншого руху ґрунту, якщо вони викликані проведенням вибухових 
робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а 
також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин;

4.2.27. Землетрусу, якщо при проектуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будівель 
та споруд певним чином не враховувались сейсмогеологічні умови місцевості, в якій розташовані ці 
будівлі та споруди;

4.2.28. Смерчу, урагану, бурі, шторму, тайфуну, вихору, якщо швидкість вітру, що спричинив 
збиток, не перевищувала 60 км/год. Швидкість вітру підтверджується довідкою відповідних закладів 
Гідрометеослужби України.

4.3. Включення в Договір страхування перелічених в пунктах 4.1 та 4.2 цих - особливих умов 
ризиків можливе шляхом встановлення додаткових умов страхування та збільшення суми страхового 
платежу, що повно та вичерпно обумовлюється Договором страхування.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВІ ТАРИФИ ТА
СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

5.1. Страхова сума за Договором страхування встановлюється за згодою сторін у межах дійсної 
4 вартості предмета Договору страхування на момент укладання Договору страхування на підставі

документів, що підтверджують його вартість, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування. Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому об'єкту або по 
сукупності об'єктів, вказаних в Договорі страхування.

5.2. Страхові суми встановлюються, виходячи з:
5.2.1. При страхуванні за п. 2.2.1 цих особливих умов - повної проектної (кошторисної) 

документації будівельних робіт при їхньому завершенні, включаючи вартість матеріалу, заробітну 
плату, витрати по перевезенню, мита, збори, а також вартість матеріалу і будівельних елементів, що 
поставляються замовником.

5.2.2. При страхуванні за п. 2.2.2 цих особливих умов - повної проектної (кошторисної) вартості 
кожного об'єкта страхування після завершення монтажу, включаючи витрати по перевезенню, мита, 
збори й витрати по монтажу;

5.2.3. При страхуванні за п.п. 2.2.3 і 2.3.3 цих особливих умов - дійсної вартості та устаткування 
будівельного майданчика або будівельних машин і устаткування.

5.3. Страхова сума за п. 2.2.4 цих особливих умов встановлюється окремо від страхових сум, 
обумовлених у п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3 і п. 2.3.3 цих особливих умов і не може перевищувати 2 % від 
страхової суми по страхуванню будівельно-монтажних робіт.

5.4. При встановленні страхової суми Страхувальником нижче дійсної вартості об'єкта діє 
страхування в частці вартості майна. В такому разі Страховик несе відповідальність по збитках, 
заподіяних майну лише в тій пропорції, в якій ця страхова сума співвідноситься з його дійсною 
вартістю.

5.5. У Договорі страхування за згодою сторін також встановлюється ліміт відповідальності 
Страховика на один страховий випадок і/або на весь період страхування і франшиза (умовна або 
безумовна). Вид франшизи та її розмір визначає Страховик за погодженням із Страхувальником при 
укладанні Договору страхування (франшиза за Договором страхування може бути встановлена в 
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі).

5.6. При укладанні Договору страхування Страхувальник сплачує страховий платіж, розмір якого 
визначається за ставками страхових тарифів Страховика (Додаток № 2 до цих особливих умов). 
Страховий платіж за Договором страхування повинен бути сплачений Страхувальником за один раз за 
весь строк страхування або, за згодою Сторін, внесками в декілька разів (розстрочка платежу) в строки, 
що обумовлені Договором страхування.

5.7. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, у випадку несплати в зазначений у 
Договорі страхування строк чергової частини страхового платежу або сплати її не в повному обсязі, 
Договір страхування продовжує свою дію, однак в такому разі сума страхового відшкодування за 
фактом настання страхового випадку зменшується пропорційно відношенню суми сплачених на дату 
настання страхового випадку страхових платежів до суми нарахованих до сплати страхових платежів.
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6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

6.1. Договір страхування може бути укладено строком на 1 рік або на період, що визначений у 
контракті на виконання будівельно-монтажних робіт (договорі підряду), або на інший строк за 
домовленістю сторін та згідно зі строками виконання будівельно-монтажних робіт. При цьому, строк дії 
Договору страхування може бути встановлено як на весь період проведення робіт згідно проекту, так і 
на період виконання окремих етапів робіт на окремих конкретних об'єктах будівельно-монтажних та 
пуско-налагоджувальних робіт.

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.

6.3. Дія Договору страхування, за умови своєчасної сплати страхового платежу, починається 
безпосередньо після початку роботи або після розвантаження будівельних матеріалів на будівельному 
майданчику, за умови повідомлення Страхувальником Страховика про початок робіт або про 
розвантаження, але не раніше визначеної у Договорі страхування дати, якщо це передбачено Договором 
страхування.

6.4. Договір страхування закінчується в 24 години дня, що зазначений в Договорі страхування як 
дата закінчення дії Договору страхування. Страхування в період дії Договору припиняється по тим 
застрахованим об'єктам, що прийняті в експлуатацію, з моменту підписання акта про приймання 
закінченого будівництва цього об'єкта, а також по відповідній частині установки машини у випадку, 
якщо частина установки або одна чи кілька машин піддається пробному пуску, або вводиться в 
експлуатацію. Це положення діє крім тих випадків, коли укладена окрема угода про страхування 
післяпускових гарантійних зобов'язань.

Представник Страховика бере участь у роботі комісії з приймання закінчених об'єктів 
будівництва в експлуатацію.

6.5. Якщо у результаті прискорення робіт будівельно-монтажні та пуско-налагоджувальні роботи 
закінчуються раніше дати, зазначеної у Договорі страхування як дата закінчення Договору страхування, 
то страховий платіж поверненню не підлягає.

6.6. Місце страхування.
6.6.1. Під місцем страхування розуміють територію дії Договору страхування - конкретний 

будівельний майданчик, якщо інше не передбачене Договором страхування.
6.6.2. Застраховане майно вважається застрахованим тільки на тій території, яка визначена у 

Договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця страхування, то страховий захист 
відносно нього припиняється, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.

6.6.3. Дія Договорів страхування розповсюджується на територію України, а також за її межі в 
випадках, передбачених чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування укладається відповідно до цих особливих умов на підставі письмової 
заяви Страхувальника, яка містить необхідну інформацію про об'єкт страхування та відомості про всі 
обставини, які мають суттєве значення для встановлення ступеню ризику, а також на підставі 
попередньої експертизи, яка Проводиться (в разі необхідності) експертами, які визначаються 
Страховиком. В разі ненадання Страхувальником визначеної інформації, Страховик має право 
відмовити в укладанні з ним Договору страхування.

7.2. Договір страхування укладається між Страхувальником і Страховиком в письмовому 
вигляді. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику наступні документи:

а) письмову заяву - анкету за формою, що встановлена Страховиком.
б) довідку або опис майна з визначенням його вартості та зазначенням місця його знаходження, 

яка засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою Страхувальника. При 
необхідності залучається експерт, і тоді довідка або опис засвідчуються його підписом, а також може 
оформлюватися письмова характеристика об'єкту. Оформлення довідки або опису майна, яке належить 
Страхувальнику, і майна, яким він користується (розпоряджається) згідно з чинним договірним правом 
або по закону, виконується окремо.

в) копію контракту на виконання будівельно-монтажних робіт (договору підряду), що відповідає 
вимогам, передбаченим законодавством України;

г) інші документи, що визначені Страховиком, необхідні для оцінки Страховиком ступеню 
ризику, пов'язаного з страхуванням будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт.

Після оформлення Договору страхування зазначені вище документи стають невід'ємною 
частиною Договору страхування. Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, 
представлених ним в заяві для укладення Договору страхування.
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7.3. При укладанні Договору страхування, Страховик має право вимагати у Страхувальника - 
юридичної особи баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською 
фірмою). При укладанні Договору страхування, Страхувальник повинен обов'язково сповістити 
Страховика про всі укладені договори страхування, та договори, які укладаються відносно тих же 
об'єктів страхування з іншими страховиками.

7.4. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що є 
формою Договору страхування.

У випадку втрати страхового полісу в період дії Договору страхування, Страховик видає 
Страхувальнику дублікат цього полісу. Після видачі дубліката втрачений страховий поліс є недійсним і 
ніякі виплати страхового відшкодування по ньому не виконуються.

7.5. При укладанні Договору страхування. Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховику 
про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності 
настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його настання. Якщо після укладення 
Договору страхування було встановлено, що Страхувальник повідомив в заяві - анкеті свідомо 
неправдиві відомості про обставини, які мають важливе значення для визначення імовірності настання 
страхового випадку і обсягу можливих збитків в разі його настання, Страховик має право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування.

7.6. Страхувальник - резидент України має право вносити страхові платежі за укладеним 
Договором страхування у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент - у іноземній вільно 
конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним 
законодавством України.

Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених 
угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог 
законодавства України про валютне регулювання.

7.7. Внесення змін та доповнень в Договір страхування.
7.7.1. Зміна та доповнення умов Договору страхування виконується за згодою Страхувальника і 

Страховика на основі заяви однієї із сторін протягом п'яти діб з моменту одержання заяви іншою 
стороною і оформлюється в письмовій формі шляхом укладання адендумів у двох екземплярах, що 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. Кожний адендум є невід'ємною 
частиною Договору страхування.

7.7.2. Якщо будь-яка з сторін не згодна на внесення змін та доповнень в договір страхування, в 
п'ятиденний строк вирішується питання про дію Договору на попередніх умовах або про припинення 
його дії.

7.7.3. З моменту одержання заяви одної з сторін до моменту прийняття рішення, яке витікає з 
п.7.7.1 і п.7.7.2 цих особливих умов, Договір продовжує діяти на попередніх умовах.

7.7.4. Якщо питання про зміну та доповнення умов Договору страхування обговорюються в 
зв'язку зі збільшенням ступеня ризику, то з моменту одержання заяви однієї зі сторін до моменту 
ухвалення рішення, що випливає з п.7.7.1 і п.7.7.2 цих особливих умов, дія Договору страхування 
припиняється у встановленому порядку. При зміні ступеня ризику по об'єкту страхування проводиться:

- додатковий андерайтинг об'єкта,
- котирування ризику з урахуванням нових умов страхування,
- перерахунок суми страхового платежу.
7.7.5. При внесенні в Договір страхування змін стосовно розмірів страхової суми шляхом 

збільшення страхової суми, величина доплати страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою 
(1) для кожного об'єкту страхування окремо. При цьому на умовах цих особливих умов укладається 
адендум з оплатою додаткового страхового платежу, розрахованого виходячи з повних місяців, що 
залишилися до кінця дії Договору.

ДСП = (П2 - ПІ) X К/Т (1)

де: ПІ, П2 - страхові платежі по попередній і кінцевій страховим сумам відповідно;
К - кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії Договору страхування, при цьому 

неповний місяць приймається за повний.
Т - строк дії Договору страхування в повних місяцях.
7.7.6. В разі необхідності продовження дії Договору страхування Страхувальник повідомляє про 

це Страховика не менш ніж за ЗО діб до закінчення строку дії Договору страхування, після чого за 
згодою сторін укладається адендум на додатковий строк дії Договору страхування (в разі, якщо 
додатковий строк страхування становить до 3 календарних місяці) або новий Договір страхування на 
новий строк страхування (в разі, якщо додатковий строк страхування перевищує 3 календарних місяці). 
Адендум чи новий Договір страхування набувають чинності на умовах, визначених в них.

7.9. При переході застрахованих за Договором об'єктів та продукції будівельно-монтажних робіт,
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продукції пуско-налагоджувальних робіт, машин, обладнання, нерухомості у власність особи іншої, ніж 
Страхувальник, та (або) зміні особи - Страхувальника з інших причин, цей Договір повинен бути в строк 
до 15 днів переоформлений на нову особу - Страхувальника. При невиконанні цієї умови Договір 
вважається припиненим за вимогою Страхувальника згідно ч.І п.8.3. особливих умов.

8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у
разі:

1) закінчення строку його дії;
2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
3) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи, чи 

втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";
4) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
5) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
6) з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил страхування та чинного 

законодавства України;
7) з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил страхування та чинного законодавства 

України;
8) в інших випадках, передбачених законодавством України.
8.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника 

або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона зобов'язана 

повідомити іншу не пізніше, як за ЗО днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним 
не передбачено.

8.3. Страхувальник за своєю вимогою має право достроково припинити дію Договору. В цьому 
разі Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який залишився до закінчення дії 
Договору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим 
Договором страхування.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору 
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

8.4. За вимогою Страховика Договір страхування може бути припинений достроково з 
поверненням Страхувальнику повністю сплачених останнім страхових платежів.

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 
цим Договором страхування.

8.5. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах п. 8.3 та п. 8.4 цих Правил, 
виплачується Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія Договору страхування припиняється.

8.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій 
формі за умови дострокового припинення Договору страхування.

8.7. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених 
законодавством України. Крім того, Договір страхування вважається недійсним в випадку:

1) коли Договір укладено після настання страхового випадку;
2) коли по Договору застраховане майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку 

або рішення, що набрало законної сили.
Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно діючого законодавства 

України. В разі недійсності Договору страхування кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні 
все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності Договору не передбачені рішенням 
суду.

8.8. Договір страхування вважається таким, що не укладений в разі, якщо страховий платіж 
(перша його частина - при сплаті страхового платежу в розстрочку) не був сплачений Страхувальником 
в строки, що визначені Договором страхування.
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9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА 
НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. На одержання страхового відшкодування в розмірі прямого збитку в межах страхової суми, 

з врахуванням конкретних умов Договору страхування.
9.1.2. Вносити зміни в умови Договору страхування, які стосуються строку страхування і розміру 

страхової суми з відповідним оформленням адендуму до Договору страхування та перерахуванням 
страхового платежу, якщо Договором страхування не передбачено інше.

9.1.3. Достроково припинити Договір страхування та отримати суму страхових платежів, які 
повертаються, на умовах цих Правил.

9.1.4. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування.
9.2. Страхувальник зобов'язаний:
9.2.1. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати його
про будь-яку зміну страхового ризику, а також іншу необхідну інформацію, що пов'язана з
умовами дії Договору страхування.
9.2.1.1. Страхувальник зобов'язаний в письмовому вигляді в триденний строк заявити 

Страховику на предмет внесення змін в Договір страхування ризику і виконати необхідні заходи для 
зберігання застрахованого майна при зміні умов страхування в частині:

- ступенів і складу ризиків;
- цін і розцінок на комплектуючі, види робіт, майно;
- складу застрахованого майна будівельно-монтажних робіт;
- перепрофілювання застрахованого майна будівельно-монтажних робіт;
- коригування проектно-кошторисної документації;
- інших змін умов страхування, що передбачені Договором страхування.
9.2.2. Сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені в Договорі страхування.
9.2.3. Приймати необхідні заходи безпеки при використанні застрахованого майна, а також 

виконувати рекомендації компетентних органів і представників Страховика для запобігання збитку і 
пошкоджень, дотримуватись правил протипожежної безпеки, правил користування газовими та 
електричними приладами та будівельно-монтажною технікою.

9.2.4. Додержуватися інструкцій по зберіганню, експлуатації і обслуговуванню застрахованого 
майна, а також використовувати це майно тільки по прямому призначенню. Забезпечити охорону 
застрахованого майна.

9.2.5. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього предмета 
Договору страхування.

9.2.6. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання 
страхового випадку.

9.2.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 
Договором страхування.

9.2.8. Негайно протягом 3 днів повідомити Страховику місцезнаходження втраченого 
застрахованого майна, якщо останнє знайдено. Умовами Договору страхування можуть бути 
передбачені також інші права та обов'язки Страхувальника.

9.3. Страховик має право:
9.3.1. Протягом строку страхування перевіряти стан застрахованого майна, а також відповідність 

повідомлених йому Страхувальником відомостей про застраховане майно дійсним обставинам, 
незалежно від того, чи змінилися умови страхування.

9.3.2. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого майна, приймаючи і вказуючи 
необхідні для цього заходи, але ці дії Страховика не можуть розглядатися як визнання його обов'язку 
виплатити страхове відшкодування.

9.3.3. При необхідності робити запити про відомості, пов'язані з страховим випадком, в 
правоохоронні органи, банки, медичні заклади і інші підприємства, відомства і організації, які володіють 
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини 
страхового випадку.

9.3.4. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання 
Страхувальником вимог та умов Договору страхування.

9.3.5. Достроково припинити Договір страхування на умовах цих Правил.
9.4. Страховик зобов'язаний:
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
9.4.2. За заявою Страхувальника у випадку виконання ним заходів, які зменшили страховий 

ризик, або при збільшенні вартості застрахованого майна переукласти з ним Договір страхування.
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9.4.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання випадку, що має ознаки 
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику.

9.4.4. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
передбачений п. 12.1 та 12.2 цих особливих умов строк. Страховик несе майнову відповідальність перед 
страхувальником у разі несвоєчасної виплати страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику 
неустойки (пені, штрафу), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

9.4.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо 
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права і обов'язки 
Страховика.

9.5. Відповідальність сторін.
9.5.1. В разі невиконання вимоги про строк повідомлення про настання випадку, що має ознаки 

страхового випадку, з боку Страхувальника без поважних причин, Страховик має право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування.

9.5.2. Якщо страхове відшкодування не виплачене Страховиком у встановлений строк, 
Страховик виплачує Страхувальнику пеню у розмірі, визначеному Договором страхування або законом.

9.5.3. Сплата Страхувальником неповної суми страхового платежу у визначені Договором 
страхування строки тягне часткову відповідальність Страховика на умовах, що зазначені цими 
Правилами та Договором страхування.

9.5.4. У випадку виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести 
відповідальність до кінця строку дії Договору у розмірі різниці між визначеною в ньому страховою 
сумою та сумою зроблених виплат страхового відшкодування. Якщо і страхове відшкодування 
виплачене у розмірі повної страхової суми, то дія Договору припиняється з моменту виплати.

9.5.5. Страхувальник несе відповідальність за подання недостовірної інформації при укладанні 
Договору страхування, неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про зміну ступеню ризику відносно 
об'єкту страхування.

9.5.6. Страховик не має права розголошувати одержані ним внаслідок своєї професійної 
діяльності відомості про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, що передбачені 
чинним законодавством України. За порушення таємниці страхування Страховик в залежності від виду 
порушених прав та характеру порушення несе відповідальність в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА СТРАХОВИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ

10.1. У разі настання випадку, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний 
без затримки, але в будь-якому разі не пізніше 3 днів з дати настання такого випадку (за винятком 
вихідних та неробочих днів), якщо інше не встановлено Договором страхування, повідомити про це 
Страховика або його представника, способом, який зазначено у Договорі страхування.

10.2. При настанні випадку, що має ознаки страхового випадку, передбаченого Договором 
страхування. Страхувальник зобов'язаний вживати розумних та посильних заходів в обставинах, що 
склалися, для зменшення можливих збитків. Якщо це передбачено Договором страхування, то 
Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що 
Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити можливі збитки.

10.3. При настанні випадку, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник також 
зобов'язаний:

10.3.1. Виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які і можуть визвати 
додатковий збиток.

10.3.2. Протягом 24 годин після настання випадку, що має ознаки страхового випадку, заявити 
про це в компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони і інші.

10.3.3. Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з 
визначенням обставин страхового випадку.

10.3.4. Надати Страховику всю необхідну інформацію та документи для встановлення факту 
настання випадку, що має ознаки страхового випадку, і розміру збитку. Якщо такої інформації і 
документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні.

10.3.5. Зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття експерта Страховика в тому 
вигляді, в якому воно було після випадку, що має ознаки, страхового випадку. Зміна картини збитку 
може бути зроблена у разі, якщо це необхідно за вимогами безпеки чи зменшення збитку.

10.3.6. Надати Страховику можливість проводити огляд і обстеження застрахованого майна, 
розслідування у відношенні причин і розміру збитку.
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10.3.7. Надати Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого застрахованого майна. 
ЦІ описи повинні представлятися в узгоджені з Страховиком строки, але в будь-якому випадку не 
пізніше, ніж протягом одного місяця з дня настання випадку, що має ознаки страхового випадку. Описи 
складаються з визначенням вартості пошкодженого майна на день настання випадку, що має ознаки 
страхового випадку. Витрати по складанню опису несе Страхувальник.

10.4. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник повинен надати Страховику 
наступні документи:

- Договір страхування (страховий поліс);
- письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування;
- опис пошкодженого, знищеного чи втраченого застрахованого майна;
- документи, що підтверджують факт настання випадку, що має ознаки страхового, та розміри 

заподіяних збитків;
- довідки органів внутрішніх справ або інших компетентних органів про факт і обставини 

випадку, що має ознаки страхового випадку.
10.5. Страховик після отримання заяви про виплату страхового відшкодування зобов'язаний:
10.5.1. Забезпечити огляд застрахованого майна експертом Страховика, для чого протягом 48 

годин, за виключенням вихідних і неробочих днів, якщо інше не передбачене умовами Договору 
страхування, направити свого представника на місце і в час, які узгоджені з Страхувальником.

10.5.2. За участю Страхувальника скласти страховий акт і перелік пошкодженого і знищеного 
застрахованого майна.

10.5.3. На основі кошторисної документації і платіжних документів скласти калькуляцію збитку і 
визначити суму страхового відшкодування.

Всі перераховані документи підписуються Страховиком і засвідчуються його печаткою.

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПЕРЕЛІК 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА

РОЗМІР ЗБИТКІВ

11.1. Виплата страхового відшкодування виконується згідно з Договором страхування на 
підставі заяви Страхувальника і страхового акту (аварійного сертифіката), який складається 
страховиком або уповноваженою особою (аварійним комісаром) у формі, що визначена страховиком.

11.2. Страховий акт (аварійний сертифікат) складається Страховиком або уповноваженою ним 
особою на підставі документів наданих Страхувальником та додатково отриманих Страховиком.

11.3. Перелік документів, які необхідні Страховику для виплати страхового відшкодування:
- Договір страхування (страховий поліс);
- письмова заява Страхувальника встановленої форми про виплату страхового відшкодування;
- опис пошкодженого, знищеного чи втраченого застрахованого майна;

- документи, що підтверджують факт настання випадку, що має ознаки страхового, та розміри 
заподіяних збитків;

- довідки органів внутрішніх справ або інших компетентних органів про факт і обставини 
випадку, що має ознаки страхового випадку;

- кошторис на відновлення, калькуляцію збитку;
- висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який (містить причини і 

можливі наслідки страхового випадку);
- страховий акт (аварійний сертифікат);
- рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри сум, які підлягають 

відшкодуванню в зв'язку з настанням страхового випадку, який включається в обсяг відповідальності 
Страховика за Договором страхування (при необхідності);

- документи від компетентних органів (при необхідності).
11.4. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування:
11.4.1. Розмір збитку визначається, виходячи з дійсної вартості застрахованого майна на момент 

настання страхового випадку, якщо це передбачено Договором страхування, з складанням страхового 
акту за встановленою формою.

Кожна з сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться за 
рахунок сторони, що вимагає її проведення. Витрати на проведення експертизи за випадками, які не 
визнаються після її проведення страховими, відносяться на рахунок Страхувальника.

11.4.2. Збиток визначається:
11.4.2.1. При загибелі застрахованого майна - в розмірі його дійсної вартості за відрахуванням 

вартості його конструкцій, вузлів, деталей тощо, що придатні для подальшого використання.
11.4.2.2. При пошкодженні застрахованого майна - в розмірі витрат на його відновлення до 

стану, в якому воно перебувало на момент настання страхового випадку.
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11.5. Витрати на відновлення включають:
11.5.1. Витрати на матеріали і запасні частини, необхідні для відновлення.
11.5.2. Витрати на оплату робіт по відновленню. Витрати на відновлення визначаються за 

«рахуванням вартості зносу матеріалів і запасних частин, які замінюються в процесі відновлення 
ремонту).

Якщо виконується зміна пошкоджених частин незалежно від того, чи був можливим їх ремонт 
:ез загрози безпеці експлуатації застрахованого майна, Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість 
гечонту цих частин, але не вище вартості їх заміни.

11.6. Витрати на відновлення не включають:
11.6.1. Витрати, пов'язані з зміною та/або покращенням застрахованого майна.
11.6.2. Витрати, пов'язані з тимчасовим ремонтом або відновленням застрахованого майна.
11.6.3. Витрати пов'язані з профілактичним ремонтом і обслуговуванням обладнання, а також 

-:ші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку.
11.6.4. Витрати по заміні або ремонту майна, яке знаходиться на гарантійному або на 

ібонементному обслуговуванні, якщо завод-виробник або відповідне ремонтне підприємство зобов'язані 
здійснити заміну або ремонт безкоштовно в рахунок абонементних платежів.

11.7. Якщо в Договір страхування були внесені зміни стосовно розмірів страхової суми. 
Страховик виконує відшкодування збитку з врахуванням змін, якщо вони набули чинності.

11.8. Страховик не виплачує Страхувальнику страхове відшкодування, яке перевищує розмір 
збитку, навіть якщо в момент настання страхового випадку страхова сума перевищувала вартість 
застрахованого майна.

11.9. Страхове відшкодування за витратами, що зазначені в п.3.3 цих особливих умов, 
виплачується в тому порядку і розмірі, що обумовлені в Договорі страхування.

11.10. У разі коли страхова сума, на момент укладання Договору страхування, становила певну 
частку дійсної вартості застрахованого майна, страхове відшкодування виплачується у такій же частці 
від визначених по страховому випадку збитків.

Співвідношення страхової суми і дійсної вартості встановлюється окремо по кожному 
застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів страхування, згідно Договору страхування.

11.11. Якщо умовами Договору страхування була передбачена розстрочка страхового платежу, а 
на момент настання страхового випадку Страхувальником не було сплачено страховий платіж у 
повному розмірі, то страхове відшкодування виплачується за мінусом несплаченої частини страхового 
платежу.

11.12. Страхове відшкодування сплачується з врахуванням розміру і виду обумовленої в 
Договорі страхування франшизи, та з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником в порядку 
з дшкодування заподіяного збитку від третіх осіб.

11.13. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до застрахованого майна 
Страхувальника діяли договори страхування інших страхових організацій, то Страховик виплачує 
з дшкодування в частині, яка випадає на його долю по сукупній відповідальності.

11.14. У випадку припинення діяльності Страхувальника - юридичної особи, її права на 
тримання страхового відшкодування переходять до її правонаступника згідно чинного законодавства

України.
У випадку смерті Страхувальника фізичної особи його права на отримання страхового 

з дшкодування переходять до відповідної особи згідно чинного законодавства України.

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ 
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Рішення про виплату або відмову в виплаті страхового відшкодування приймається 
Гтраховиком в строк, не більший ніж 15 робочих днів з дня надання Страхувальником усіх необхідних 
документів і відомостей про обставини настання випадку, що має ознаки страхового випадку. Рішення 
~ро відмову в виплаті страхового відшкодування повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з 
.•'грунтуванням причин відмови протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у 
виплаті страхового відшкодування. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути

зкаржена Страхувальником у судовому порядку.
12.2. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в 5-денний строк, за винятком 

з-гчідних та неробочих днів, з моменту прийняття рішення про таку виплату.
При безготівковій формі розрахунків днем виплати страхового відшкодування є списання 

тошей з рахунку Страховика.
12.3. Якщо Страхувальнику повернули втрачене застраховане майно, то він зобов'язаний 

■: вернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування за вирахуванням витрат на ремонт 
г о  впорядкування повернутого майна (в разі необхідності). У випадку, якщо Страхувальник
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відмовляється повернути страхове відшкодування, всі права на це майно переходять до Страховика 
згідно з чинним законодавством України.

12.4. Страхове відшкодування не виплачується, якщо:
12.4.1. Страхувальником, керівництвом або посадовими особами Страхувальника та особами, які 

знаходяться зі Страхувальником у трудових та договірних відносинах, були вчинені навмисні дії, 
спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена форма 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 встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

12.4.2. Страхувальником, керівництвом або посадовими особами Страхувальника та особами, які 
знаходяться зі Страхувальником у трудових відносинах було вчинено навмисний злочин, що призвів до 
страхового випадку.

12.4.3. Страхувальник не виконав своїх обов'язків по Договору страхування, якщо це 
передбачено Договором страхування.

12.4.4. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про предмет Договору 
страхування або про факт та обставини настання страхового випадку.

12.4.5. Страхувальник отримав повне відшкодування збитків за Договором страхування від 
особи, винної у їх заподіянні.

12.4.6. Страхувальник не зробив відповідну заяву або повідомив неправдиві відомості в 
відношенні застрахованого майна, які мають істотне значення (тобто, такі, що передбачені в заяві-анкеті 
на страхування) для оцінки страхового ризику при укладанні або в період дії Договору страхування, 
якщо це передбачено Договором страхування.

12.4.7. Страхувальник не усунув протягом узгодженого з Страховиком строку обставин, які 
помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких Страховик сповіщав 
Страхувальника, якщо такі дії Страхувальника та Страховика передбачені Договором страхування.

12.4.8. Експертизою, правоохоронними або судовими органами буде встановлено, що 
Страхувальник з метою збільшення компенсації включив в перелік знищеного, втраченого або 
пошкодженого майна таке майно, яке внаслідок страхового випадку не було знищене, пошкоджене або 
втрачене, якщо це було передбачено Договором страхування.

12.4.9. Страхувальник після настання страхового випадку не забезпечив зберігання 
непошкодженого або частково пошкодженого застрахованого майна, якщо це передбачено Договором 
страхування.

12.4.10. В інших випадках, передбачених умовами Договору страхування.

13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ СТРАХОВИКА ДО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА
НАСТАННЯ ЗБИТКУ

13.1. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах виплаченої 
суми право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної за заподіяний 
збиток.

13.2. Якщо здійснення права вимоги до особи, відповідальної за збиток, що підлягає 
відшкодуванню Страховиком, стало неможливим з провини Страхувальника (Вигодонабувача), то 
Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, а якщо виплати вже були зроблені, то 
Страховик вправі зажадати повернення виплаченої суми відшкодування, якщо це передбачено умовами 
Договору страхування.

13.3. Після виплати страхового відшкодування, в розмірі дійсної вартості майна, встановленої у 
Договорі страхування, за збиток, від його ушкодження, Страхувальник-зобов'язаний передати 
Страховику частину чи все майно у власність. Документи про виплату страхового відшкодування 
~:дписуються одночасно з документами про передачу права власності.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

14.1. Суперечки, пов'язані з страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним 
мконодавством України.

14.2. Вимоги щодо страхових виплат пред’являються згідно з чинним законодавством України.
В цей же строк, який рахується з дня виплати, Страховик має право вимагати повернення 

:~тахової виплати, якщо на те виникнуть підстави, передбачені чинним законодавством України.
14.3. Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов Договору страхування, 

-tee відповідальність згідно з Договором страхування та з діючим законодавством України.
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14.3. Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов Договору страхування, 
несе відповідальність згідно з Договором страхування та з діючим законодавством України.

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ

15. Будь - які повідомлення приймаються Страхувальником лише в письмовому вигляді 
(прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного зв'язку та електронної пошти з 
подальшим надсиланням оригіналів документів).

15.1. Якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, порушено кримінальну 
справу чи розпочато судовий розгляд. Страховик має право відкласти строк прийняття рішення про 
виплату страхового відшкодування до закінчення розслідування чи судового розгляду, якщо інше не 
передбачено договором страхування.

15.2. Договором страхування може бути передбачено, що сторони мають право припиняти 
виконання своїх обов'язків за договором страхування у випадку настання на території дії страхового 
покриття обставин форс-мажор (введення органами влади особливого положення та інших 
надзвичайних заходів, стихійних лих, початку військових дій тощо).

15.3. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування.
15.3.1. В період дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний негайно повідомити 

Страховика про значні зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були представлені Страховику при 
укладанні Договору, якщо ці зміни можуть суттєво впливати на збільшення страхового ризику (зміна 
обставин визначається суттєвою, коли вони змінилися настільки, що, якби, сторони мали змогу це 
передбачити, то Договір взагалі не було б укладено, або було б укладено на значно інших умовах).

15.3.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення страхового 
ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування або сплати додаткового 
страхового платежу відповідно до збільшення ризику.

15.4. Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або доплати 
страхового платежу, Страховик має право вимагати розриву Договору в порядку, передбаченому 
законодавству України. Зокрема, згода про розірвання Договору здійснюється в тій же формі, що і 
Договір, обов’язки сторін припиняються з моменту укладення угоди про розірвання Договору, а при 
його розірвання в судовому порядку -  з моменту вступу в законну силу рішення суду про розірвання 
Договору.

15.5. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними по договірним 
обов’язкам до моменту розірвання Договору, якщо інше не встановлено законодавством України.

15.6. У випадку, якщо Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни в обставинах, 
повідомлених при укладанні Договору, останній має право вимагати розірвання Договору і 
відшкодування збитків, які настали в разі розірвання Договору згідно діючому законодавству України.

15.7. Страховик не має права вимагати розірвання Договору страхування, якщо обставини, які 
стали причиною страхового випадку, вже не мають сили.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування, однак, за домовленістю між 
Страхувальником і Страховиком до Договору страхування можуть бути внесені застереження, 
доповнення та зміни, виходячи з конкретних умов страхування, що відповідають цим Правилам та 
Закону України "Про страхування".
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Додаток № 1
до Особливих умов до Правил добровільного страхування майна (крім залізничного транспорту, 
наземного транспорту, повітряного транспорту, водного транспорту, вантажів та багажу, майна

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) 
по страхуванню будівельно-монтажних ризиків

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ 
ПІСЛЯПУСКОВИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДРЯДНИКА.

1. Післяпускові гарантійні зобов'язання підрядника - обов'язок підрядника протягом певного 
строку відповідати перед замовником за відповідність якості виконаних робіт діючим нормам і 
правилам, умовам контракту. Після пускові гарантійні зобов'язання діють протягом певного строку по 
об'єкту в цілому та (або) окремих видах робіт.

2. За Договором страхування, укладеним відповідно до Основних умов добровільного 
страхування будівельно-монтажних робіт Страховика (далі "Правила") і цих Додаткових умов, 
Страховик надає страховий захист будівельному підприємцю, підряднику тощо при виконанні 
післяпускових гарантійних зобов'язань щодо будинків, що споруджуються, споруд і монтажу 
устаткування.

3. Відповідно до цих Додаткових умов. Страховик бере на себе відповідальність за забезпечення 
страхового відшкодування щодо витрат, понесених Страхувальником у період післяпускових 
гарантійних зобов'язань, що виникли в результаті збитків чи від ушкодження, загибелі об'єктів 
страхування, якщо такі збитки відбулися чи з'явилися як наслідок:

- недоліків, допущених при здійсненні будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, 
що виявлені у період гарантійної експлуатації;

- недоліків, допущених при виконанні гарантійних зобов'язань особою чи особами, на користь 
якої/яких укладений Договір страхування.

4. Страхуванню підлягають будинки, машинне та інше устаткування, що знаходяться на 
будівельно-монтажній площадці в момент завершення будівельно-монтажних робіт (що обумовлюється 
в Договорі страхування), за умови, що особа, на користь якої укладене страхування, забезпечить 
постачання даних предметів страхування необхідною сировиною і матеріалами відповідно до діючих 
нормативів і правил.

5. Крім зазначених у п. 4.1 особливих умов , страхуванню на цих Особливих умовах не 
підлягають:

- збитки і витрати, що виникли в результаті загибелі чи ушкодження пально-мастильних 
матеріалів, охолоджувальних рідин і інших допоміжних матеріалів, продукції, виробленої чи 
оброблюваної застрахованими предметами;

- вартість усунення дефектів, що з'явилися причиною чи які могли з'явитися причиною настання 
страхового випадку, а також будь-яких непрямих збитків, зокрема, утрати від очікуваного прибутку чи 
накладення штрафів у ході виконання субпідрядних робіт.

6. Стосовно страхування післяпускових гарантійних зобов'язань у договорі страхування 
встановлюється ліміт відповідальності (страхова сума) в межах вартості об'єкта страхування на підставі 
документів, що підтверджують його вартість, виходячи з дійсної вартості кожного будівельного об'єкта 
після завершення монтажу, включаючи витрати по перевезенню, мита, збори, витрати на монтаж.

7. За винятком випадків, обумовлених окремо у Договорі страхування, відповідальність 
Страховика починається з моменту прийняття Страхувальником на себе гарантій, але не пізніше дня, 
зазначеного в договорі як день закінчення його дії.

8. Обсяг відповідальності Страховика щодо відшкодування вартості втраченого майна 
визначається вартістю заміни утраченого майна чи його фактичною вартістю на момент виникнення 
страхового випадку, маючи на увазі, що з двох сум при визначенні обсягу відповідальності Страховика 
застосовується менша сума.

Якщо Договором страхування передбачається ліміт страхового відшкодування по одному 
страховому випадку, страхове відшкодування по всіх збитках, що виникли у період дії гарантійних 
зобов'язань, причиною яких є той самий страховий випадок, включаючи витрати по зменшенню і 
запобіганню збитку, не може перевищувати цей ліміт.
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Додаток 2
до Особливих умов до Правил добровільного страхування майна (крім залізничного транспорту, 
наземного транспорту, повітряного транспорту, водного транспорту, вантажів та багажу, майна

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) 
по страхуванню будівельно-монтажних ризиків

СТАВКИ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

1. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті за Договором страхування. 
Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що визначають розмір страхового 
внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування, з урахуванням строку, об'єкту 
страхування і характеру страхового ризику. Базові страхові тарифи є невід'ємною частиною цих 
Особливих умов.

2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної 
статистики настання страхових випадків. Страховий тариф визначається з урахуванням виду та вартості 
майна, місцезнаходження майна та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, що 
впливають на ймовірність настання страхових випадків. Річні базові страхові тарифи (в % від страхової 
суми) для різних видів ризику, видів майна та особливостей його розташування, наведено в таблиці 1.

3. Якщо Страхувальник бажає укласти Договір страхування по окремих ризиках, для визначення 
розміру страхової премії застосовується відповідний базовий страховий тариф, визначений в таблиці у 
відсотках від страхової суми. Якщо страхування здійснюється по декількох окремих ризиках одночасно, 
то відповідні страхові тарифи спочатку підсумовуються, а потім отримана сума перемножується на 
відповідну страхову суму.

Таблиця 1
Річні базові страхові тарифи для страхування будівельно-монтажних робіт у відсотках від

страхової суми
Ризики Тарифи

Вогневі ризики (п.3.3 Додаткових умов) 0,8
- Пожежа 0,60
- Вибух 0,20
Ризики стихійних явищ (п.3.4 Додаткових умов) 0,7
- Влучення блискавки 0,05
- Смерч, ураган, буря, шторм, тайфун 0,10
- Повінь, злива, град 0,10
- Землетрус 0,05
- Схід снігових лавин 0,05
- Просідання ґрунту, зсув, обвал, сель, дія ґрунтових вод 0,15
- Падіння дерев, каміння 0,10
- Ожеледь, незвичайні для даної місцевості морози та сильні снігопади 0,10
Ризики аварії (п.3.5 Додаткових умов) 0,9
- Вода з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних

систем
0,50

- Аварія технічних систем, в тому числі систем енергопостачання 0,40
Транспортні ризики (п.3.6 Додаткових умов) 0,4
- Наїзд техніки 0,30
- Падіння на застраховане майно пілотованого літального апарату або його

уламків
0,10

Ризики протиправних дій третіх осіб (п.3.7 Додаткових умов) 1,7
- Хуліганські дії 0,30
- Крадіжка 0,70
- Грабіж 0,40
- Розбій 0,30
Післяпускові гарантійні зобов’язання підрядника (Додаток 1 до 

Додаткових умов)
0,9

- недолікіи, допущенні при здійсненні будівельно-монтажних і пуско
налагоджувальних робіт, що виявлені у період гарантійної експлуатації;

0,50

- недолікіи, допущенні при виконанні гарантійних зобов'язань особою чи 
особами, на користь якої/яких укладений Договір страхування.

0,40
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4. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення 
базового страхового тарифу на коригуючі коефіцієнти. Коригуючі коефіцієнти встановлюються 
Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності 
Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження об’єкту страхування, 
наявність охоронних систем та інших суттєвих факторів. В залежності від умов та особливостей 
здійснення будівельно-монтажних робіт, видів будівельних об'єктів, використання будівельно-монтажної 
техніки та обладнання, кваліфікації та досвіду будівельних та монтажних бригад тощо, при підвищених 
ризиках здійснення будівельно-монтажних робіт застосовується підвищуючий коефіцієнт ризику в 
діапазоні від 1,0 до 6,0, а при знижених ризиках цих здійснення робіт застосовується понижуючий 
коефіцієнт ризику в діапазоні від 1,0 до 0,1. Для визначення розміру реального страхового тарифу, 
відповідний коефіцієнт ризику перемножується на базовий страховий тариф або на суму базових 
страхових тарифів, які вибрані з таблиці річних базових страхових тарифів.

5. По Договорах страхування, які укладені на строк менше 1 року, страховий платіж сплачується 
в розмірах, від суми річного страхового платежу, наведених в таблиці 2. При цьому кожний неповний 
місяць дії Договору страхування при розрахунках платежу вважається за повний.

Коефіцієнти короткостроковості, що застосовуються до страхових платежів при укладанні
Договору на строк менше 1 року

Таблиця 2

Кількість місяців 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Коефіцієнт
короткостроковості

0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

6. В залежності від величини франшизи застосовуються коригуючі коефіцієнти згідно таблиці 3:

Коригування тарифу за франшизою
Таблиця З

Франшиза Коефіцієнт/ 
франшиза умовна

Коефіцієнт/ 
франшиза безумовна

0-0,1 1,15 1,10
0,1-0,5 1,05 1,00
0,5-1,0 1,00 0,95
1,0-3,0 0,95 0,90

3,0 та більше 0,90 0,85

7. Навантаження страхової премії (частина страхового платежу, що використовується 
Страховиком на покриття видатків по веденню справи і формування прибутку від страхової діяльності), 
тобто норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку тарифів становить - 40 %.

8. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін.

Розрахунок страхових тарифів 
виконав актуарій
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